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نکته

8 شهریور ، سالروز شهادت
محمدعلی رجایی

و محمد جواد باهرن 
گرامی باد

برنامه ريزي؛ پايۀ موفقیت در آزمون 
یادداشت هفته

مورد  در  باشد.  صرف  آرمان گرایي  هرگونه  از  دور 
آنکه  بگوییم جز  نمي توانیم  اول، سخن خاصي  تأکید 
تنظیمي  برنامه  آنکه  بر  عالوه  بگوییم،  داوطلبان  به 
و  بوده  علمي  کاماًل  باید  درسي  مطالعات  براي  آنها 
موفق  افراد  سایر  تجربیات  و  صحیح  اصول  مبناي  بر 
روحیات شخصي  برنامه،  آن  در  که  است  الزم  باشد، 
هر داوطلب، که از فردي به فرد دیگر کاماًل متغّیر و 
متفاوت است، نیز مالحظه شده و براساس آن، برنامه 
درسي داوطلب مورد نظر چیده شود؛ به دیگر سخن، 
برنامه  یک  مشترکات  علي رغم  بگوییم،  مي خواهیم 
توصیه  قابل  آزمون  یک  داوطلبان  براي  که  درسي، 
است، شایسته است که درصدي تغییر در اجراي این 
روحیات  و  مبناي مالحظات شخصي  بر  نیز  را  برنامه 
باالیي  اجرایي  قابلیت  تا  گرفت  نظر  در  آنها  فردي 
براي افراد مختلف داشته باشد؛ براي مثال، نمي توان 
ساعات بیشتري را در برنامه درسي روزانه یا هفتگي، 
آن  در  داوطلبي  که  داد  اختصاص  درسي  مطالعه  به 
مي تواند  عمیق  مطالعه  بار  یک  با  و  است  قوي  درس 
بر مطالب آن درس تسلط پیدا کند، و همین نسخه را 
نیز براي داوطلب دیگري که در درس موردنظر ضعیف 
راه  پیشگفته،  مثال  در  بلکه  کرد؛  تجویز  عیناً  است، 
را  بیشتري  ساعات  که  است  این  منطقي  و  صحیح 
برنامه مان  در  هستیم،  ضعیف  آن  در  که  درسي  به 
براي درسي که  را  و ساعات کمتري  اختصاص دهیم 

در آن قوي هستیم، منظور نماییم. 
تدوین  و  تهیه  براي  آنکه  مجال  این  در  پایاني  نکته   
و  طاقت  باید  داوطلبان  منسجم،  درسي  برنامه   یک 
توان روحي و جسمي خود را نیز در نظر بگیرند و بر 
مثاًل  نمایند؛  اقدام  مهم  امر  این  انجام  به  آن،  اساس 
تا   10 روزي  یکنواخت  صورت  به  مي تواند  کسي  اگر 

کار  این  و  باشد  داشته  درسي  مطالعات  ساعت   12
تداخل و تزاحمي با سایر امور زندگي روزانه او ندارد، 
و  بپردازد  کار  این  انجام  به  که  است  شایسته  حتماً 
ساختن  عملیاتي  براي  صحیح  برنامه ریزي  به  نسبت 
توان  و  طاقت  از  که  دیگري  فرد  و  نماید،  اقدام  آن 
ساعات  که  است  الزم  نیز  است،  برخوردار  پایین تري 
مطالعات  براي  را  خود  توان  و  طاقت  با  متناسب 

درسي اش در نظر بگیرد و ... 
آنچه در سطور باال گفته شد، مختصري از بسیار بود 
و اگر پس از این، مجال و فرصتي دوباره فراهم آمد، 
گفت.  خواهیم  سخن  زمینه  این  در  شما  با  هم  باز 
نقشه  همانند  درسي،  برنامه ریزي  آنکه  سخن  حاصل 
بر  اگر  که  مي آید  شمار  به  ساختمان  یک  احداث 
هدفمند  صورت  به  و  مهندسي  صحیح  اصول  مبناي 
گونه  هر  از  را  ساختمان  شود،  پایه ریزي  و  طراحي 
آسیب ناشي از حوادث طبیعي، مانند زلزله و سیل و 
... مصون و خالي از گزند نگه خواهد داشت و در غیر 
اساس آن ساخته شود، جز  بر  بنایي که  این صورت، 
داشتن ظاهر زیبا، از هرگونه استحکامي عاري خواهد 
پس  ریخت؛  خواهد  فرو  لرزشي  کمترین  با  و  بود 
داوطلبان عزیز! اگر تاکنون و در فاصله بیست و چند 
هیچ گونه  داریم،  جدید  تحصیلی  سال  تا  که  روزه ای 
اقدامي براي تهیه و تدوین یک برنامه منسجم درسي 
به منظور آمادگي بیشتر خود در آزمون موردنظرتان 
نکرده اید، حتماً انجام این کار را به مثابه کلیدی برای 
زیرا  بگیرید؛  جدي  شماست،  دستان  در  که  موفقیت 
امروز وقت کوشش، تالش و جدیت در انجام این کار 

است، و فردا بسیار دیر است.
باشید موفق 

اکثر داوطلبان آزمون های سراسری، هر ساله با گذشت 
چند روز از سال تحصیلي و شروع مهر ماه، در اندیشه 
تهیه و تدوین یک برنامه درسي منسجم براي آمادگي 
در  اثربخش  و  مفید  شرکت  منظور  به  بیشتر  چه  هر 
آزمون موردنظر خود به سر مي برند، و در این میان، 
عده اي که روي این مسأله درنگ بیشتري می کنند و 
با دوراندیشي به آیندۀ کار مي نگرند، با مشورتي که با 
مشاوران آموزشي و دبیران با تجربه آموزش و پرورش 
موفق  گذشته  سال هاي  آزمون هاي  در  که  کساني  یا 
دیگران،  از  زودتر  قدری  مي آورند،  عمل  به  بوده اند، 
اقدام به تدوین برنامه آموزشي برای آمادگی خود به 
خود  مطلوب  آزمون  در  موفقیت آمیز  شرکت  منظور 
از  کمتر  که  حاال،  همین  از  بدین ترتیب  و  مي کنند 
مطالعات  است،  مانده  تحصیلی  سال  آغاز  تا  ماه  یک 
درسي روزانه خود را در قالب برنامه هاي عملیاتي آغاز 
و  فعالیت هاي شخصي  آن،  از  فراتر  و حتي  مي کنند، 
و  تنظیم  برنامه ها  آن  با  نیز  را  خویش  روزانه  زندگي 

مي نمایند. همسان 
آزمون ها،  داوطلبان  درسي  برنامه ریزي  مورد  در 
در  که  مقاالتي  قالب  در  چه  و  ستون  این  در  چه 
شده  منتشر  تاکنون  نشریه  این  مختلف  شماره هاي 
نیز  این  از  پس  و  گفته ایم  سخن  بارها  شما  با  است، 
به فراخور موقعیت های زمانی با شما صحبت خواهیم 
شایسته  که  مجال،  این  در  تأمل  قابل  نکته  اما  کرد؛ 
قرار  مختلف  آزمون هاي  داوطلبان  نظر  مّد  است 
بر  اوالً  است  الزم  برنامه ها  این  که  است  آن  گیرد، 
مبناي صحیح علمي و تجربیات آموزشي افراد موفقي 
و  کرده   عبور  آزمون ها  گردونه  از  این  از  پیش  که 
تحصیلي  مقاطع  از  یکي  در  خود  مطلوب  رشته  در 
به  ثانیاً  و  شود،  تنظیم  شده اند  تحصیل  به  مشغول 
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اخبار هفته

نمونه  دانشجویان  معرفی  و  انتخاب  دستورالعمل 
دانشگاه آزاد اسالمی، از سوی معاون فرهنگی و 

دانشجویی این دانشگاه ابالغ شد. 
دانشجویی  و  فرهنگی  معاون  جهان بین،  فرزاد  دکتر 
معرفی  و  انتخاب  دستورالعمل  اسالمی،  آزاد  دانشگاه 
رؤسای  به  را  اسالمی  آزاد  دانشگاه  نمونه  دانشجویان 
ابالغ  اسالمی  آزاد  دانشگاه  ویژه  واحدهای  و  استان ها 

کرد.
سطح  ارتقاء  منظور  به  دستورالعمل،  این  اساس  بر 
علمی، فرهنگی و اجتماعی دانشجویان و گرامی داشت 
ارزش های واالی دینی و  به  دانشجویانی که پای بندی 
انسانی در عرصه های یادشده سرآمد هستند، جشنواره 
دانشجویان نمونه واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی برگزار 

می شود.
دستورالعمل انتخاب و معرفی دانشجویان نمونه دانشگاه 
دانشگاه  تعالی  و  تحول  به سند  توجه  با  اسالمی،  آزاد 
در خصوص هدایت تحصیلی هوشمندانه برای کاربردی 
و  کارآفرینی  نوآوری،  خالقیت،  بروز  دانش،  کردن 
اجرای  راستای  در  و  متعهدانه  و  مؤثر  نقش آفرینی 
فرهنگ  در  تحول  موضوع  با  کالن  اقدام  و  راه کنش 
و  رویدادها  برگزاری  موضوعات  با  اقدامات  و  سازمانی 
جشنواره های ترویجی برای تشویق و تبلیغ کارآفرینی 
و  فعالیت ها  شناسایی  و  دانش بنیان  فعالیت های  و 
و  دانشگاه  محیط  در  الگوسازی  قابلیت  با  شخصیت ها 
انجام اقدامات ترویجی مناسب تدوین و ابالغ شده است.
الزم به یادآوری است که مراسم گرامی داشت دانشجویان 
نمونه در سطح واحدهای دانشگاهی، با حضور مسؤوالن 

برگزار  سال  هر  ماه  مهر   20 تاریخ  در  دانشگاهیان  و 
می شود.

همچنین زمان ثبت نام دانشجویان متقاضی، تا 10 شهریور 
تکمیل  ضمن  باید،  دانشجویان  و  است  شده  اعالم  ماه 
فرم های مربوط، مدارک خود را به حوزه معاونت فرهنگی و 

دانشجویی واحد محل تحصیل خود تحویل دهند.
بنا بر اعالم روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی، آیین نامه 
انتخاب و معرفی دانشجویان نمونه دانشگاه آزاد اسالمی، 
که به تفسیر در اختیار واحدهای دانشگاه قرار گرفته، 
و  داوری  کمیته های  تعاریف،  جمله:  از  مواردی  شامل 
ارزیابی، انتخاب دانشجویان نمونه واحدهای دانشگاهی، 
شرایط  نمونه،  دانشجویان  مستندات  و  پرونده  بررسی 
آموزشی،  امتیازات  محاسبه  نحوه  شرکت کنندگان، 
پژوهشی، فرهنگی و فناوری، تقویم مراسم گرامی داشت 
و  زمان  واحدها،  در سطح  نمونه  دانشجویان  معرفی  و 
جوایز  برگزیده،  نمونه  دانشجویان  مدارک  ارسال  نحوه 

و... است.

 جزئیات و زمان معرفی دانشجويان نمونه دانشگاه آزاد

فارغ التحصیلی  و  پذیرش  سنجش،  مرکز 
دانشگاه آزاد اسالمی، کارنامه داوطلبان آزمون 
منتشر  را  دانشگاه  این   1401 تخصصی  دکتری 

کرد. 
دکتــری  آزمــون  داوطلبــان  نهایــی  کارنامــه 
تخصصــی 1401 دانشــگاه آزاد اســالمی، در ســامانه 
اعــالم نتایــج مرکــز ســنجش و پذیــرش بــه نشــانی:

 www.azmoon.org قرار گرفت.
داوطلبانــی کــه در اعــالم نتایــج اولیــه ایــن 
آزمــون، دعــوت بــه مصاحبــه شــده و  در جلســه 
مصاحبــه شــرکت داشــته اند، بــرای اطــالع از 
انتخابــی،  رشــته محل های  در  خــود  وضعیــت 
می تواننــد بــه ســایت فــوق مراجعــه کــرده و 

ــد. ــت کنن ــود را دریاف ــه خ کارنام

کارنامه داوطلبان آزمون 
دکتری دانشگاه آزاد منتشر شد

دستورالعمل »تقویم آموزشی سال تحصیلی 1401 ـ 1402 دانشجویان رشته های غیرپزشکی و گروه 
علوم پزشکی«، به رؤسای استان ها و واحدهای ویژه دانشگاه آزاد اسالمی ابالغ شد.

بر اساس این تقویم آموزشی، شروع ثبت نام و انتخاب واحد برای نیمسال اول سال تحصیلی 1401- 1402، از تاریخ 
12 لغایت 24 شهریور ماه و شروع کالس ها نیز از 2 مهر ماه خواهد بود.

بنا بر اعالم روابط عمومی دانشگاه آزاد، جزئیات تقویم آموزشی به شرح زیر است: 

 نتایـج دوره بـدون آزمون دکتـری تخصصی 
و  درخشـان(  اسـتعدادهای  )ویـژه   1401
ارس،  واحدهای  دکتـری  اختصاصی  آزمـون 
اسـالمی،  آزاد  دانشـگاه  امـارات  و  کیـش 

شـد.  اعالم 
نتایـج دوره بـدون آزمون دکتـری تخصصی 1401 
)ویژه اسـتعدادهای درخشـان( و آزمون اختصاصی 
دکتـری واحدهـای ارس، کیـش و امارات دانشـگاه 

آزاد اسـالمی، اعالم شـد.
داوطلبـان مـی تواننـد بـا مراجعـه بـه سـامانه این 
نشـانی: www.azmoon.org  از  بـه  مرکـز 

شـوند. مطلـع  نتیجـه  خـود 
صبـح   10 سـاعت  از  می تواننـد  پذیرفته شـدگان، 
روز سه شـنبه ۸ شـهریور مـاه )فـردا(، بـا مراجعـه 
بـه سـامانه آموزشـیار بـه آدرس: edu.iau.ac.ir  و 
بـه  نسـبت  شـده،  اعـالم  زمانـی  جـدول  مطابـق 
دوره  ایـن  در  مجـازی  بـه صـورت  ثبت نـام خـود 

اقـدام کننـد.
آزاد  دانشـگاه  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
اسالمی، پذیرفته شـدگان، می تواننـد بـرای اطـالع از 
شـرایط و ضوابـط ثبت نـام در این دوره، بـه راهنمای 
ثبت نـام، کـه روز شـنبه مـورخ 5 شـهریور مـاه در 
سـامانه این مرکـز بـه آدرس: sanjesh.iau.ir قرار 

گرفتـه اسـت، مراجعـه کننـد.

تقویم آموزشی سال تحصیلی جدید دانشگاه آزاد اسالمی اعالم شد

نتایج دوره دکتری
بدون آزمون

)ویژه استعدادهای درخشان( 
دانشگاه آزاد اعالم شد

برگزاری امتحاناتپایان کالسحذف و اضافهشروع کالسثبت نام و انتخاب واحدنیمسال

اول

غیرپزشکی
 1401/6/12

لغایت
1401/6/24 

1401/7/2 لغایت 1401/7/2
1401/7/71401/10/22

 1401/10/24
لغایت

1401/11/6 

رشته های پزشکی
 1401/6/12

لغایت
1401/6/24 

1401/7/2 لغایت 1401/7/2
1401/7/71401/10/29

 1401/11/1
لغایت

1401/11/13 

دوم

غیرپزشکی
 1401/11/8

لغایت
1401/11/20 

1401/11/23
 1401/11/23

لغایت 
1401/11/27

1402/3/27 لغایت1402/3/25
1402/4/8 

پزشکی
 1401/11/16

لغایت
1401/11/27 

1401/11/29 1401/11/29
1402/4/1لغایت 1401/12/4

 1402/4/3
لغایت

1402/4/15 

دوره تابستان
 1402/4/17

لغایت
1402/4/22

1402/5/28 لغایت1402/4/24-1402/5/26
1402/6/2 
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اخبار هفته

راهنمای منابع آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های 
گروه علوم پزشکی سال 1402، از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی 

منتشر شد.
پزشکی  علوم  گروه  رشته های  ناپیوسته  کارشناسی ارشد  دوره  ورودی  آزمون 
سال 1402 در روزهای 4 و 5 خرداد ماه 1402 برگزار می شود. ضمناً ثبت نام 
آغاز  جاری  سال  ماه(  دی  چهارم  )هفته  ماه  دی  اواخر  در  آزمون،  این  برای 

می شود.
کارشناسی ارشد  دوره  ورودی  آزمون  منابع  پزشکی،  آموزش  سنجش  مرکز 

ناپیوسته رشته های گروه علوم پزشکی سال 1402 را منتشر کرده است.
سال  پزشکی  علوم  گروه  رشته های  ناپیوسته  کارشناسی ارشد  آزمون  منابع 

1402 در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی قابل مشاهده است.
آماده  برای  داوطلبان  هدایت  و  راهنمایی  منظور  به  منابع  لیست  ضمناً 
فراهم  پزشکی  علوم  گروه  کارشناسی ارشد  آزمون  در  شرکت  برای  شدن 

شده است.
همچنین مدارک مورد پذیرش، دروس امتحانی و ضرایب مربوط به رشته های 
مرکز  سایت  در  نیز   1402 سال  پزشکی  علوم  گروه  کارشناسی ارشد  آزمون 

سنجش آموزش پزشکی قابل مشاهده است.

جزئیات آزمون کارشناسی ارشد
گروه علوم پزشکی سال 1۴02 اعالم شد

سازمان  آزمون های  امور  معاون 
سنجش آموزش کشور، ضمن تکذیب 
در  شده  مطرح  ادعاهای  از  برخی 
دیگر  برخی  و  تلویزیونی  برنامه  یک 
این  انتشار  کرد:  تأکید  رسانه ها،  از 
مردم  عموم  اعتماد  کذب،  ادعاهای 
سراسری  آزمون های  داوطلبان  و 
را  کشور  آموزش  و  سنجش  نظام  به 

نشانه رفته است.
از  برخی  مورد  در  مروتی،  حسن  دکتر 
برنامه، گفت:  این  مطالب مطرح شده در 
ادعای پذیرش داوطلبی که مردود شده یا 
پذیرش فردی با رتبه 160 هزار در رشته 
پزشکی، بدون ارائه هرگونه سندی، کذب 
محض بوده و این ادعاهای کذب، آشکارا 
اعتماد عموم مردم و داوطلبان آزمون های 
سراسری به نظام آموزشی کشور را هدف 

گرفته است.
سنجش  سازمان  آزمون های  امور  معاون 
آموزش کشور، تأکید کرد: بررسی ها نشان 
می دهد که در طی سال های گذشته، همه 
نقل و انتقاالت با کسب نمرات و امتیازات 
همان گونه  و  است،  گرفته  صورت  الزم 
تلویزیونی  برنامه  این  محترم  مهمان  که 
یکی  در  قباًل  کردند،  اشاره  کلی  طور  به 
از  تعدادی  غیردولتی،  دانشگاه های  از 
و  قانونی  روند  از  خارج  دانشجویان، 
سنجش  سازمان  با  هماهنگی  بدون 

و  پزشکی  رشته های  به  کشور،  آموزش 
شده  جابجا  داروسازی  و  دندان پزشکی 
بودند که در سال 139۸ بر اساس مصوبه 
شورای سنجش و پذیرش دانشجو، حکم 
به لغو تغییر رشته و انتقال آنها داده شده 

است.
سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
سنجش  سازمان  افزود:  وی  سنجش، 
و  قوانین  دقیق  اجراء  بر  آموزش کشور، 
و  دارد  تأکید  مصوب  دستورالعمل های 
از  تخلف  و  تخطی  اجازه  عنوان  هیچ  به 
را  قوانین و مقررات در پذیرش دانشجو 
اطمینان  عزیز  داوطلبان  و  داد،  نخواهد 
صحیح  ادعاها  این  که  باشند  داشته 
رعایت  و  آموزشی  عدالت  و  نیست 
مقررات، در دستور کار این سازمان قرار 

دارد.
دکتر مروتی، با بیان اینکه رسانه ها با توجه 
آستانه  در  و  داوطلبان  رشته  انتخاب  به 
سال  سراسری  آزمون  نهایی  نتایج  اعالم 
و  سند  بدون  ادعاهای  انتشار  از   1401
کذب، که موجب تشویش اذهان داوطلبان 
خاطرنشان  کنند،  پرهیز  می شود،  عزیز 
کرد: این ادعاهای کذب، باعث بروز شائبه 
دانشجویان  علمی  پذیرش  روند  مورد  در 
شده است؛ لذا حق پی گیری های حقوقی 
سازمان  برای  باره،  این  در  قضایی  و 

سنجش محفوظ خواهد بود.

برخی از ادعاها در مورد پذيرفته شدگان 
آزمون سراسری، كذب است

تحصیلـی سـال  آموزشـی  تقویـم 
علـوم  دانشـگاه های   1402-1401
پزشـکی اعـالم شـد و کالس هـای 
دانشجویان ورودی قبل از سال 1401 
از 19 شـهریور مـاه آغـاز می شـود.
ــی ــال تحصیلـ ــی سـ ــم آموزشـ تقویـ
1401-1402 دانشگاه های علوم پزشکی 

منتشر شد.
مـدت  بـه  اول 1402-1401  نیمسـال 

17 هفتـه اسـت.
زمـان ثبت نـام و انتخـاب واحـد بـرای 
دانشـجویان ورودی قبل از سـال 1401 

از شـنبه 12 شـهریور ماه آغاز می شـود 
و بسـته بـه شـرایط دانشـگاه ها فرصـت 
انتخـاب واحـد، تا 1۸ شـهریور ماه ادامه 

داشـت. خواهد 
دانشـجویان  شـروع کالس هـای  ضمنـاً 
ورودی قبل از سـال 1401 از روز شـنبه 

19 شـهریور ماه اسـت. 
همچنیـن زمـان حـذف و اضافـه بـرای 
دو دروس نظـری، در مهـر مـاه و زمـان 
درس  یـک  بـرای  اضطـراری  حـذف 
نظـری یـا عملـی نیـز در آذر مـاه سـال 

جـاری تعییـن شـده اسـت.

بر اسـاس تقویم آموزشـی سـال تحصیلی 
علـوم  دانشـگاه های   1402-1401

چهارشـنبه پایـان کالس هـا  پزشـکی، 
14 دی ماه سال جاری خواهد بود. 

سـال  اول  نیمسـال  امتحانـات  ضمنـاً 
دانشـگاه های   1402-1401 تحصیلـی 
علـوم پزشـکی، در بـازه زمانـی 17 دی 
سـال  مـاه  بهمـن  اول  هفتـه  تـا  مـاه 
جـاری تعییـن شـده اسـت و هـر یک از 
دانشـگاه های علـوم پزشـکی، می تواننـد 
امتحانـات خـود را در ایـن بـازه زمانـی، 
بسـته به شـرایط و تعـداد دانشـجویان، 

برگـزار کننـد.
بـازه زمانی ثبـت موقت و نهایـی نمرات 
نیـز در دی مـاه و بهمن ماه سـال جاری 

است.
بـه  نیـز   1402-1401 دوم  نیمسـال 
مـدت 17 هفتـه اسـت و زمـان ثبت نام 
و انتخـاب واحـد آن در بهمـن ماه سـال 

جـاری تعیین شـده اسـت.
نیمسال دوم سـال تحصیلی 1402-1401 
از  نیـز  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه های 
آغـاز  جـاری  سـال  مـاه  بهمـن   16

. د می شـو

تقویم آموزشی سال تحصیلی 1۴02-1۴01
دانشگاه های علوم پزشکی اعالم شد
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آگهی

آزمون هاي آزمايشي سنجِش دوازدهم 
ويژه دانش آموزان پايه دوازدهم )دوره دوم متوسطه( سال تحصیلی 1402-1401

عزیز  دانش آموزان  اطالع  به  بدین وسیله  متعال،  درگاه خداوند  به  و سپاس  با حمد 
پایه دوازدهم می رساند که آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم سال تحصیلی 

1401-1402 از سوی شرکت تعاونی خدمات آموزشی به منظور:
)1( آشنایی داوطلبان با شیوه برگزاری آزمون سراسری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 

عالی سال 1402؛
)2( ارزیابی معلومات مکتسبه داوطلبان در زمینه دروس اختصاصی در مقاطع زمانی 

مختلف؛ 
)3( تعیین و تشخیص میزان پیشرفت تحصیلی داوطلب در زمینه دروس اختصاصی؛ 
)4( فراهم آوردن زمینه های الزم به منظور مقایسه نمرات مکتسبه در زمینه دروس 
همچنین  و  تحصیل  محل  استان  و  شهرستان  داوطلبان  با  داوطلب  هر  اختصاصی 

داوطلبان سراسر کشور؛ 
)5( آشنایی و آماده سازی داوطلب برای حضور در جلسات آزمون و کاهش اضطراب 

حضور در جلسۀ برگزاری آزمون سراسری سال 1402؛
)6( کمک به واحدهای آموزشی با توجه به نتیجه آزمون، برگزار می گردد.

از مزیت های »آزمون های آزمایشی سنجِش دوازدهم«، می توان به موارد زیر 
اشاره کرد:

R  آشنایی کامل با شیوۀ درست مطالعۀ کتاب های درسی؛
R  عمیق تر شدن نگاه داوطلب به مطالب کتاب های درسی هر پایه؛

R  آشنایی با پرسش های چهارگزینه ای استاندارد و مفهومی در هر درس؛
R  ممارست و تمرین در مدیریت زمان؛

R  کاهش تدریجی استرس و هیجانات ناشی از آزمون؛
R  آگاهی داوطلب از نقاط ضعف خود در هر درس، در طول سال تحصیلی.

نحوه زمان بندی آزمون های تابستانه به شرح جدول زير است:

گروه های آزمایشیتاریخ برگزاری آزمونمهلت ثبت نام اینترنتیآزمون های آزمایشی

انه
ست

علوم ریاضی و فنی،آزمون برگزار گردید.1401/05/24اول تابستانهتاب
علوم تجربی 
و علوم انسانی 1401/06/131401/06/18دوم تابستانه

نکته: ثبت نام آزمون های مرحله ای و جامع متعاقبًا اعالم خواهد شد.

نحوه برگزاري آزمون هاي آزمايشی سنجِش دوازدهم:
این آزمون ها در 3 فاز کلی»تابستانه، مرحله ای و جامع« و در 14 نوبت، آزمون های 
تابستانه فقط به صورت غیرحضوری، و آزمون های مرحله ای و جامع به دو صورت 

حضوری و غیرحضوری )آن الین( برگزار می شوند.

فاز اول، آزمون های تابستانه است که در دو نوبت و در ماه  های مرداد و شهریور 
1401 به صورت غیرحضوری )آن الین( برگزار خواهند شد. هدف اصلی آزمون های 

تابستانه، ارزیابی مطالعات تابستانی داوطلبان خواهد بود.
توجه: آزمون های تابستانه، فقط برای سه گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم 

تجربی و علوم انسانی برگزار خواهد شد.

فاز دوم، آزمون های مرحله ای است که در هشت نوبت از ابتدای سال تحصیلی تا 
پایان اسفند ماه 1401 بر اساس انتخاب دانش آموزان به صورت حضوری یا غیرحضوری 
)آن الین( برگزار خواهند شد. آزمون های مرحله ای بر اساس تقسیم بندی منابع درسی 
برگزار می شود؛ به طوری که در هر مرحله از آزمون، طبق تقسیم بندي هاي انجام شده، 

از داوطلبان امتحان به عمل می آید؛ عالوه بر این، در آزمون هر مرحله، از قسمت یا 
قسمت های مربوط به مراحل قبل نیز امتحان گرفته می شود؛ لیکن در هر مرحله، 

سؤاالت امتحاني، با تأکید بر منابع مربوط به همان مرحله طراحي می شود 
پایۀ  درسی  کتاب های  مطالب  به  دقیق تر  نگاه  و  بررسی  آزمون ها،  این  کلی  هدف 
است.  تحصیلی  سال  طول  در  دانش آموزان  تحصیلی  پیشرفت  ارزیابی  و  دوازدهم 
امتحانات نوبت  پایان  این میان، آزمون ویژه ای در نظر گرفته  شده است که در  در 
از  که پس  است  اول  نوبت  مطالب  آن، جمع بندی  و هدف  برگزار خواهد شد  اول، 
دانش آموزان  آمادگی  آن،  طبق  و  شد  خواهد  برگزار  اول  نوبت  تشریحی  امتحانات 
تحصیلی،  نوبت  این  مطالب  با  مرتبط  استاندارد  چهارگزینه ای  پرسش های  براساس 

مورد سنجش و ارزیابی قرار خواهد گرفت.

از برگزاری  تا قبل  ابتدای سال 1402 و  از  فاز سوم، آزمون های جامع است که 
آزمون سراسری سال 1402، در چهار نوبت با فاصله های زمانی هدفمند و خصوصیات 
و ویژگی های منحصر به فرد و مکمل یکدیگر برگزار می شود. در آزمون جامع نوبت 

اول، تنها دروس پایه دهم و یازدهم آزمون گرفته می شود.
آزمون جامع،  و همچنین  مرحله ای  تابستانه،  آزمون های  از  برگزاری هریک  از  پس 
کارنامه ای با اطالعات بسیار مفید و ارزنده، شامل: نمره خام دروس، میانگین نمرات 
خام نفرات برتر، رتبه در هر درس و رتبه کل در مقایسه با داوطلبان شهر، استان و 
کشور و نمره کل در اختیار داوطلبان قرار می گیرد تا داوطلبان، بر اساس اطالعات 
مندرج در این کارنامه ها، از میزان آمادگی خود در هر مرحله از آزمون آگاهی یافته و 
نسبت به رفع نقاط ضعف خود تا برگزاری آزمون مرحله بعد اقدام نمایند و در نهایت 
نیز با شرکت در آزمون ها آمادگی الزم را برای شرکت در آزمون سراسری سال 1402 

کسب  نمایند.
زمان و نحوه توزيع اينترنتی كارت ورود به جلسه 

و كارنامه آزمون هاي آزمايشی سنجش: 

كارت ورود به جلسه 
داوطلبانی که در آزمون غیر حضوری شرکت خواهند کرد، نیازی به دریافت کارت 
به  آزمون،  برگزاری  از  قبل  روز چهارشنبه  در  اما می بایست  ندارند،  به جلسه  ورود 
سایت این شرکت مراجعه کنند و از نحوه و ساعت برگزاری آزمون به صورت دقیق 

مطلع شوند. 
همچنین داوطلبانی که در آزمون های مرحله  ای و جامع، آزمون حضوری را انتخاب 
با  آزمون،  از هر  از روز سه شنبه قبل  به جلسه،  برای دریافت کارت ورود  کرده اند، 
مراجعه به سایت اینترنتی این شرکت به نشانی www.sanjeshserv.ir، نسبت به 

دریافت و پرینت کارت ورود به جلسه خود اقدام  نمایند.
بعدازظهر  در  دوازهم،  آزمایشی سنجِش  آزمون های  از  نوبت  هر  نتایج  کارنامه 
نشانی: به  شرکت  اینترنتی  سایت  طریق  از  آزمون  هر  برگزاری  روز  همان 
www.sanjeshserv.ir منتشر می گردد. ضمناً به اطالع دانش آموزان می رساند 
که محاسبه نمره کل آزمون های آزمایشی، بر اساس آخرین مصوبات و ضوابط سازمان 

سنجش آموزش کشور انجام خواهد شد.

شهريه آزمون های آزمايشی سنجِش دوازدهم:

مبلغ هر آزمون  تابستانه نحوه برگزاری آزمون

600.000 ریالغیر حضوری )آن الین(
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بدیـــن وســیله بــه اطـــالع مخاطبـــان و خـــوانندگان گـرامـــی هفتـه نامـــه 
پیـک سنـــجش می رســـاند کــــه ایـن هفته نـــامه، آمـاده دریافـــت نظــرات، 
پیشنهـادهــــا و مقـــاالت ارزشمـــند اعضـــای هیـــأت علمی، پژوهشــگران و 
دانشــجویان فعــال مؤسســات و مراکــز دانشـــگاهی در زمینـــه های مطالـــعه 
و برنامه ریــزی، شــیوه های مطالعــه مؤثــر، راه هــای مقابلــه بــا اســترس 
و اضطــراب، روان شناســی کنکــور، عوامــل مؤثــر در موفقیــت، معرفــی 
رشــته های دانشــگاهی، زمینه هــای اشــتغال زایی و کارآفرینــی و... کــه 
می توانــد بــرای داوطلبــان آزمون هــای سراســری ورود بــه دانشــگاه ها 

ــود. ــد ب ــد، خواه ــد باش مفی
ــد  ــزان، بتوان ــا همــکاری و همیــاری ایــن عزی ایــن هفته نامــه، انتظــار دارد ب
بــا اســتفاده از مطالــب علمــی ارســالی در موضوعــات پیشــگفته، نقــش خــود 

ــری در  ــای سـراسـ ــان آزمون ه ــه داوطلب ــداوم ب ــاندن م ــاری رس ــه ی را، ک
تمــام ایـــام ســال اســت، بــه خوبــی ایفــا نمایــد.

ــت و  ــا و جس ــه از پژوهش ه ــالی، برگرفت ــب ارس ــه مطال ــت ک ــته اس شایس
ــع معتبــر علمــی باشــد.  ــا حاصــل ترجمــه آنهــا از مناب جوهــای شــخصی ی
ــه  ــا ترجم ــن ی ــا تدوی ــف ی ــع تألی ــع و مراج ــر مناب ــه ذک ــت ک ــی اس بدیه

ــی اســت. ــاالت، الزام مق
ضمنــاً بــه اطــالع می رســاند کــه ایــن نشــریه، در حــک و اصــالح یــا خالصــه 
ــاد شــده، و همیــن  ــات ی ــاالت و جســتارهای ارســالی در موضوع کــردن مق

طــور درج یــا عــدم درج آنهــا در نشــریه، آزاد اســت.  
آدرس ایمیل:

peyk@sanjesh.org

قابل توجه خوانندگان هفته نامه پیک سنجش

آگهی

با توجه به استفاده غیر قانونی برخی از ناشران از سؤاالت آزمون های آزمایشی 
سنجش در کتاب های خود و همچنین انتشار و فروش غیرقانونی این سؤاالت 
در سایت های اینترنتی، فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، همان طور که 
به  آزمایشی سنجش  آزمون های  انتشار سؤاالت  و  استفاده  ممنوعیت هرگونه 
یادآور  دیگر  بار  است،  گردیده  درج  سؤاالت  این  چاپی  نسخۀ  در  طریق  هر 
آزمایشی سنجش  آزمون های  انتشار سؤاالت  و  تکثیر  می شود که حق چاپ، 
 )... و  سایت ها  تلگرام،  کانال های  در  استفاده  )الکترونیکی،  روش  هر   به 
در هر مقطع زمانی، برای تمام اشخاص حقیقی و حقوقی )حتی با ذکر منبع( 

ممنوع است؛ به عبارت دیگر، استفاده از سؤاالت آزمون های آزمایشی سنجش، 
آموزشی  خدمات  تعاونی  شرکت  یعنی  آن،  پدیدآورنده  به  متعلق  منحصراً 
کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور، بوده و استفاده از این سؤاالت برای 
سایر مؤسسات و ناشران آموزشی به کلی ممنوع است و این موضوع محدود به 

دورۀ زمانی خاصی نیست. 
بدیهی است که این شرکت، اقدامات قانونی الزم را در مورد متخلفان از این 

امر به عمل خواهد آورد.                           
شركت تعاونی خدمات آموزشی

اطالعیۀ بسیار مهم  شركت تعاونی خدمات آموزشی

توجه شود که در هنگام ثبت نام و پس از انتخاب نوبت های آزمون از سوی 
را  پرداخت  قابل  وجه  خودکار،  به طور  اینترنتی،  ثبت نام  برنامه  دانش آموز، 

محاسبه و ارائه می نماید.

نحوه ثبت نام:
آزمایشی  به شرکت در آزمون هاي  اینترنتی: دانش آموزان عالقه مند  پرداخت 
عضو  بانکی  کارت های  از  استفاده  با  مي توانند  کشور  سراسر  در  سنجش، 
نشاني:  به  آموزشی  خدمات  تعاونی  شرکت  سایت  به  مراجعه  و  شتاب  شبکه 
و  کنند  اقدام  آزمون ها  این  در  ثبت نام  به  نسبت   www.sanjeshserv.ir

نمایند. دریافت  کدرهگیري 
نکته مهم: خرید اینترنتی کارت اعتباری ثبت نام، نشان دهنده ثبت نام نهایی 
اعتباری  کارت  خرید  از  بعد  متقاضیان،  که  است  الزم  و  نیست  دانش آموز 
و   کنند  مراجعه  ثبت نام  لینک  به  رمز(،  شماره  و  پرونده  شماره  )دریافت 
ثبت نام خود را نهایی کرده و شماره پرونده و کد پی گیری 16 رقمی دریافت 

نمایند.
دانش آموزان گرامی، پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام، در صورت داشتن 
هرگونه سؤال در خصوص شرایط و ضوابط ثبت نام، می توانند با خط ویژه: 42966-
021 )صدای داوطلب( تماس حاصل نمایند. ساعات تماس: صبح ۸:30 الی 12:30 و 

عصر 13:30 الی 16:00.
براي  هستند  مایل  که  دبیرستان هایی  مدارس:  طریق  از  گروهی  ثبت نام 

عمل آورند،  به  ثبت نام  خود  آموزان  دانش  از  گروهی  به صورت  ثبت نام،  سهولت 
همکار،  آموزشی  مراکز  و  دبیرستان ها  ثبت نام  دستورالعمل  دقیق  مطالعه  از  بعد 
مي توانند، در صورت داشتن هرگونه سؤال، در ساعات: صبح ۸:30 الی 12:30 و 
عصر 13:30 الی 16:00 با شماره تلفن های: ۸۸۸44791 الی ۸۸۸44793 تماس 

نمایند. حاصل 
نکات مهم:

1- ثبت نام برای آزمون های مرحله ای و جامع متعاقباً اعالم خواهد شد.
2- وجوهی که به اشتباه به حساب این شرکت واریز می گردد، منحصراً پس از طی 
مراحل اداری مربوطه قابل استرداد است؛ لذا داوطلبان باید در هنگام ثبت نام اینترنتی 

و انتخاب تعداد آزمون ها دقت الزم را به عمل آورند.

راهنمای نحوه ثبت نام  اينترنتی آزمون های آزمايشی سنجش
مراحل ثبت نام:

گام اول: پرداخت مبلغ ثبت نام و دریافت شماره پرونده و رمز عبور )پرداخت از طریق 
کارت هاي بانکي عضو شبکه شتاب و به صورت اینترنتی است(.

آزمون های  ثبت نام  لینک  است:  ارائه شده  )در سایت  ثبت نام  فرم  تکمیل  گام دوم: 
آزمایشی سنجش/ ثبت نام جدید(.

گام سوم: دریافت کد پی گیری 16 رقمی ثبت نام.

شرکت تعاوني خدمات آموزشي



شماره 1290  دوشنبه 7 شهریور 1401 مقام معظم رهبری: شهیدان رجایی و باهنر واقعاً الگو بودند؛ از جهات مختلف، از جهت اخالص و پُرکاری.

7هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه

اعالم رشته ها و مواد امتحانی آزمون ورودی دوره های دكتری )Ph.D( سال 1402
اطالعیه سا زمان سنجش آموزش کشور در خصوص:

اعالم اسامي پذيرفته شدگان رشته هاي تحصیلي آزمون ورودي دوره هاي فراگیر تحصیالت تکمیلي )دانش پذيري 
كارشناسي ارشد( دانشگاه پیام نور)نوبت بیست ودوم( مهر ماه سال 1401 و دانشگاه آزاد اسالمی )نوبت اول(

اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

ضمن اعالم رشته ها، مواد امتحانی و ضرایب دروس هر یک از مجموعه های 
امتحانی آزمون ورودی مقطع دکتری )Ph.D( سال 1402 )به شرح جدول ذیل 
که در سایت سازمان سنجش آمده است(، به اطالع متقاضیان ثبت نام و شرکت 
قانون  اساس  بر  آزمون می رساند که پذیرش دانشجو در سال 1402  این  در 
“سنجش و پذیرش دانشجو در دوره هاي تحصیالت تکمیلی در دانشگاه ها و 
و  اسالمی  عالي” مصوب 1394/12/18 مجلس محترم شورای  آموزش  مراکز 
همچنین آیین نامة اجرایي مربوط و مصوبات “شورای سنجش و پذیرش دانشجو 
در دوره هاي تحصیالت تکمیلی” و مطابق این اطالعیه و شرایط و ضوابط مندرج 
در دفترچه راهنمای ثبت نام پذیرش آزمون مذکور، که در زمان ثبت نام )آبان 

ماه سال 1401( از سوی این سازمان منتشر می شود، صورت خواهد گرفت.
1- دکتري آموزشي – پژوهشي: سنجش و پذیرش براي ورود به مقطع دکتري 

ناپیوسته آموزشي - پژوهشي بر اساس معیارهاي زیر انجام مي گیرد:
1-1- آزمون متمرکز )50 درصد(.

2-1- سوابق آموزشي، پژوهشي و فناوري )20 درصد(.
3-1- مصاحبه علمي و سنجش عملي )30 درصد(.

ناپیوسته  دکتری  مقطع  برای  پذیرش  و  سنجش  محور:  پژوهش  دکتری   -2
پژوهش - محور بر اساس معیارهای زیر صورت می گیرد:

1-2- آزمون متمرکز )30 درصد(.
2-2- سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری )20 درصد(.

3-2- مصاحبه علمی و بخش عملی )30 درصد(.

4-2- تهیه طرحواره )20 درصد(.
اجرای مرحلۀ اول )آزمون متمرکز( از سوی سازمان سنجش آموزش کشور و امتیاز 
مربوط به سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری، مصاحبه علمی و ... از سوی دانشگاه ها 

و مراکز آموزش عالی پذیرنده دانشجو انجام خواهد شد.
تحصیالت  دوره هاي  در  دانشجو  پذیرش  و  سنجش  شورای  مصوبه  اساس  بر   -3
تکمیلی، مواد آزمون متمرکز دکتری )Ph.D( سال 1402 به شرح زیر خواهد بود:
الف( آزمون زبان                            با ضریب )1(
ب( آزمون استعداد تحصیلی                           با ضریب )1(
ج( آزمون دروس تخصصی در سطح کارشناسی یا کارشناسی ارشد      با ضریب )4(
سنجش و پذیرش برای تمامی دوره ها، شامل: روزانه، نوبت دوم )شبانه(، پردیس های 
خودگردان، پیام نور، مؤسسات غیرانتفاعي، دانشگاه آزاد اسالمی و... بر اساس قانون 

فوق و آیین نامه اجرایی آن و مصوبات مرتبط شورا انجام خواهد گرفت. 
4- شرایط و ضوابط، در دفترچۀ راهنماي ثبت نام و شرکت در آزمون ورودي دکتري 

نیمه متمرکز سال 1402 اطالع رساني خواهد شد.
5- با توجه به امکان اصالح عناوین رشته ها یا سایر اطالعات در جداول مجموعه های 
امتحانی تا زمان شروع ثبت نام، مالک نهایی، اطالعات درج شده در دفترچه راهنمای 

ثبت نام خواهد بود.
6- طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، آزمون دکتری سال 1402 در روز پنجشنبه 

مورخ 1401/12/11 برگزار خواهد شد.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور 

دوره هاي  ورودي  آزمون  نهایي  پذیرفته شدگان  اطالع  به 
فراگیر تحصیالت تکمیلي )دانش پذیري کارشناسي ارشد( 
دانشگاه پیام نور مهر ماه سال 1401 )نوبت بیست و دوم( و 
دانشگاه آزاد اسالمی )نوبت اول( می رساند که براي اطالع 
دقیق از تاریخ و چگونگي ثبت نام و همچنین مدارک مورد 
مورخ  سه شنبه  روز  از  که  است  الزم  ثبت نام،  برای  نیاز 
1401/6/۸ )فردا( به درگاه اطالع رسانی دانشگاه های فوق 
به نشانی ذیل مراجعه نمایند. بدیهي است که عدم اقدام به 
موقع براي ثبت نام، به منزله انصراف قطعي از تحصیل آنان 

تلقي مي گردد.
  http://pnu.ac.ir :دانشگاه پیام نور: به نشاني

و  پذیرش  سنجش،  مرکز  اسالمي:  آزاد  دانشگاه 
فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد اسالمی به نشانی:

 https://sanjesh.iau.ir
یادآوری های مهم:

1- داوطلبانی که هم در ردیف پذیرفته شدگان دانشگاه 
آزاد  دانشگاه  پذیرفته شدگان  ردیف  در  هم  و  پیام نور 
اسالمي قرار مي گیرند، توجه داشته باشند که منحصراً 
از کد رشته  محل هاي قبولي ثبت نام  مي توانند در یکي 
محل  دو  هر  در  ثبت نام  به  مجاز  عبارتي،  به  نمایند؛ 

قبولي نیستند؛ در غیر این صورت، مطابق ضوابط با آنها 
رفتار خواهد شد.

2- همه پذیرفته شدگان، به شرط اخذ مدرک تحصیلي 
کارشناسي مورد تأیید، حداکثر تا تاریخ 1401/6/31، مجاز 

به ثبت نام و ادامه تحصیل در رشته قبولي خود هستند.
3- همه پذیرفته شدگان، مي بایست در زمان مقرر، نسبت 
نمایند.  اقدام  خود  قبولي  محل  مؤسسه  در  ثبت نام  به 
بدیهي است که عدم ثبت نام به موقع پذیرفته شدگان در 
رشته  کد  در  تحصیل  از  انصراف  منزله  به  مقرر،  زمان 

محل ذي ربط تلقي مي گردد.
بند  به   توجه   با  که  است  مرد الزم  پذیرفته شدگان   -4
»مقررات  وظیفه  عمومي«  مندرج  در دفترچه  راهنماي  
ثبت نام و انتخاب رشته آزمون ورودی دوره های فراگیر 
تحصیالت تکمیلی )دانش پذیری کارشناسی ارشد( مهر 
ماه سال 1401 واجد شرایط الزم بوده و گواهي مربوط 

را به دانشگاه محل قبولي ارائه دهند.
5- نظر به اینکه در دستورالعمل ثبت نامي ابالغ گردیده 
است تا از پذیرفته شدگاني که داراي مغایرت معدل )معدل 
مندرج در مدرک تحصیلي آنان، کمتر از معدل اعالم شده 
در اطالعات ارسالي از طرف متقاضیان به این سازمان باشد( 

هستند، صرفًا ثبت نام موقت و مشروط به عمل آید، لذا 
ضرورت دارد که این دسته از پذیرفته شدگان، به دانشگاه 
محل قبولي خود مراجعه نموده و مدارک الزم را به آنجا ارائه 
نمایند تا ثبت نام موقت از آنان به عمل آمده و بررسي الزم 
در مدارک و مستندات ارائه شده صورت گیرد. متقاضیانی 
که داراي مغایرت معدل هستند، مي بایست وضعیت نهایي 
خود را حداکتر تا پایان آذر ماه، از دانشگاه محل قبولي خود 
پي گیري نموده و از مراجعه به این سازمان جداً خودداري 

نمایند. 
6- در هر مرحله  از پذیرش )ثبت نام ، پذیرش یا هنگام  
حقایق   متقاضی  که   گردد  مشخص   چنانچه   تحصیل (، 
است  داده  ارائه  را  غلطي  اطالعات  یا  نموده  کتمان   را 
لغو می شود و طبق   قبولي  وي   نیست،  واجد شرایط  و 

مقررات  با او رفتار خواهد شد.
سؤال  مي توانند  لزوم،  صورت  در  متقاضیان،  ضمناً 
این  اینترنتي  پاسخگویي  بخش  با  را  خود  سؤاالت  یا 
سازمان به نشانی: https://request.sanjesh.org و 
یا در روزها و ساعات اداری با شماره تلفن: 021-42163 

نیز در میان بگذارند.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
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اطالعیه

  تمديد ثبت نام مجدد در رشته های 
پذيرش با سوابق تحصیلی و ويرايش اطالعات 

مقطع كارداني به كارشناسی ناپیوسته سال 1401

تمديد ثبت نام مجدد )مرحله دوم( پذيرش دوره كاردانی فنی 
و دوره كاردانی حرفه ای ناپیوسته نظام آموزش مهارتی

دانشگاه جامع علمی - كاربردی مهر ماه سال 1401

اطالعیه  سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

اطالعیه  سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

پیرو اطالعیه  مورخ 1401/05/31، به اطالع متقاضیان مي رساند که به منظور فراهم 
نمودن تسهیالت بیشتر و مساعدت با آن دسته از متقاضیانی که تا تاریخ 1401/06/04 
براي ثبت نام و انتخاب رشته در این پذیرش اقدام ننموده اند، ترتیبي اتخاذ گردیده 
است که متقاضیان بتوانند تا پایان روز سه شنبه مورخ 1401/06/0۸ نسبت به ثبت نام 
و انتخاب رشته در رشته های پذیرش با سوابق تحصیلی )معدل کاردانی( اقدام نمایند.
لذا متقاضیان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق 
 ،  1401/05/31 مورخ  اطالعیه  در  مندرج  اصالحات  و  مربوط  راهنماي  دفترچه 
و  مراجعه   www.sanjesh.org نشاني:  به  سازمان  این  اطالع رساني  درگاه  به 
نسبت به ثبت نام و انتخاب کدرشته محل هاي مورد عالقه خود در پذیرش مذکور 

نمایند.  اقدام 
دریافت  ثبت نام  رهگیري  کد  و  تکمیل  را  خود  ثبت نام  قباًل  که  داوطلباني  ضمناً 
نموده اند، نیز مي توانند، در صورت تمایل، تا تاریخ فوق، نسبت به مشاهده یا ویرایش 

اطالعات ثبت نامي و کدرشته محل هاي انتخابي خود اقدام نمایند. 

پیرو اطالعیه مورخ 1401/05/31، بدین وسیله به اطالع داوطلبان ثبت نام پذیرش در 
ناپیوسته نظام آموزش مهارتی دانشگاه  دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه ای 
به منظور فراهم نمودن  جامع علمی - کاربردی مهر ماه سال 1401 مي رساند که 
تسهیالت بیشتر براي آن دسته از داوطلبانی که تا تاریخ 1401/06/04 براي ثبت نام 
در این پذیرش اقدام ننموده اند، ترتیبي اتخاذ گردیده است که بتوانند تا روز سه شنبه 
مورخ 1401/06/0۸ نسبت به ثبت نام یا ویرایش اطالعات خود اقدام نمایند. داوطلبان 
ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنماي 
فراهم  و   1401/05/31 مورخ  اطالعیه   در  مندرج  اصالحات  و  مذکور  دوره  پذیرش 
و  مراجعه  سازمان  این  اطالع رساني  درگاه  به  نیاز،  مورد  اطالعات  و  مدارک  نمودن 

نسبت به ثبت نام در این پذیرش اقدام نمایند.
داوطلبانی که قباًل ثبت نام خود را تکمیل و کدرهگیری دریافت کرده اند، در  ضمناً 
صورت تمایل، می توانند تا تاریخ فوق، نسبت به مشاهده و ویرایش اطالعات ثبت نامی 

خود اقدام نمایند.

تمديد ثبت نام مجدد در رشته هاي پذيرش بر اساس سوابق تحصیلي »معدل كل ديپلم« 
دوره هاي كارداني ويژه دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي

 غیردولتي- غیرانتفاعي سال 1401 

تمديد ثبت نام مجدد )مرحله دوم( پذيرش دوره هاي مهندسي فناوري 
و كارشناسي حرفه ای ناپیوسته نظام آموزش مهارتی 
دانشگاه جامع علمی - كاربردی مهر ماه سال 1401

اطالعیه  سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

اطالعیه  سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

منظور  به  که  مي رساند  متقاضیان  اطالع  به   ،1401/05/31 مورخ  اطالعیه   پیرو 
تاریخ  تا  که  متقاضیانی  از  دسته  آن  با  مساعدت  و  بیشتر  تسهیالت  نمودن  فراهم 
1401/06/04 براي ثبت نام و انتخاب رشته در این پذیرش اقدام ننموده اند، ترتیبي 
اتخاذ گردیده است که متقاضیان بتوانند تا پایان روز سه شنبه مورخ 1401/06/0۸ 
تحصیلي  سوابق  اساس  بر  پذیرش  رشته هاي  در  رشته  انتخاب  و  ثبت نام  به  نسبت 

»معدل کل دیپلم« اقدام نمایند.
لذا متقاضیان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق 
دفترچه راهنماي مربوط و اصالحات مندرج در اطالعیه مورخ 1401/05/31، به درگاه 
اطالع رساني این سازمان به نشاني: www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت نام 

و انتخاب کد رشته محل هاي مورد عالقه خود در پذیرش مذکور اقدام نمایند. 
دریافت  ثبت نام  رهگیري  کد  و  تکمیل  را  خود  ثبت نام  قباًل  که  داوطلباني  ضمناً 
نموده اند، نیز مي توانند، در صورت تمایل، تا تاریخ فوق، نسبت به مشاهده یا ویرایش 

اطالعات ثبت نامي و کد رشته محل هاي انتخابي خود اقدام نمایند. 

پذیرش  ثبت نام  داوطلبان  اطالع  به  بدین وسیله  مورخ 1401/05/31،  اطالعیه  پیرو 
در دوره هاي مهندسي فناوري و کارشناسي حرفه ای ناپیوسته نظام آموزش مهارتی 
دانشگاه جامع علمی - کاربردی مهر ماه سال 1401 مي رساند که به منظور فراهم 
نمودن تسهیالت بیشتر براي آن دسته از داوطلبانی که تا تاریخ 1401/06/04 براي 
ثبت نام در این پذیرش اقدام ننموده اند، ترتیبي اتخاذ گردیده است که بتوانند تا روز 
سه شنبه مورخ 1401/06/0۸ نسبت به ثبت نام یا ویرایش اطالعات خود اقدام نمایند. 
داوطلبان ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه 
راهنماي پذیرش دوره مذکور و اصالحات مندرج در اطالعیه  مورخ 1401/05/31 و 
فراهم نمودن مدارک و اطالعات مورد نیاز، به درگاه اطالع رساني این سازمان مراجعه 

و نسبت به ثبت نام در این پذیرش اقدام نمایند.
ضمناً داوطلبانی که قباًل ثبت نام خود را تکمیل و کد رهگیری دریافت کرده اند، در 
صورت تمایل، می توانند تا تاریخ فوق، نسبت به مشاهده و ویرایش اطالعات ثبت نامی 

خود اقدام نمایند.

به اطالع متقاضیان ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی 
می رساند  سال 1402  ناپیوسته  کارشناسي ارشد  مقطع 
که پذیرش دانشجو بر اساس قانون »سنجش و پذیرش 
دانشجو در دوره هاي تحصیالت تکمیلی در دانشگاه ها و 
مراکز آموزش عالي »مصوب 94/12/1۸ مجلس محترم 
و  مربوط  اجرایي  آیین نامۀ  همچنین  و  اسالمی  شورای 
مصوبات »شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره هاي 
و  و شرایط  اطالعیه  این  مطابق  »و  تکمیلی  تحصیالت 
پذیرش  و  ثبت نام  راهنمای  دفترچه  در  مندرج  ضوابط 

آزمون مذکور، که در زمان ثبت نام )16 تا 22 آذر ماه 
سال 1401( از سوی این سازمان منتشر می شود، صورت 
گرایش ها  امتحانی،  رشته هاي  عناوین  گرفت.  خواهد 
این  امتحانی  از مجموعه های  یک  هر  دروس  و ضرایب 
آزمون، به شرح جدول ذیل اطالعیه که در سایت سازمان 

سنجش آمده است، خواهد بود.
نکات مهم:

و  ثبت نام  راهنماي  دفترچۀ  در  ضوابط،  و  شرایط   -1
سال  کارشناسی ارشد  مقطع  ورودي  آزمون  در  شرکت 

1402 اطالع رساني خواهد شد.
سایر  یا  رشته ها  عناوین  اصالح  امکان  به  توجه  با   -2
اطالعات در جداول مجموعه های امتحانی تا زمان شروع 
دفترچه  در  شده  درج  اطالعات  نهایی،  مالک  ثبت نام، 

راهنمای ثبت نام خواهد بود.
3- آزمون کارشناسي ارشد در تمام رشته های امتحانی، 
در روزهای پنجشنبه 11 و جمعه 12 اسفند ماه سال 

1401 برگزار خواهد شد.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

اعالم رشته ها و مواد امتحانی آزمون ورودی مقطع كارشناسي ارشد ناپیوسته سال 1402
اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره:
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 اعالم تاريخ  و نحوه  برگزاري آزمون )الکترونیکي(
زبان انگلیسي پیشرفته تولیمو )Tolimo(  دوره های 190 الی 201

اطالعیه  سازمان سنجش آموزش کشور درباره:

      بدین وسیله به اطالع داوطلبان شرکت در آزمون زبان انگلیسی پیشرفته تولیمو 
مي رساند که دوره های 190 الی 201 آزمون فوق، به روش الکترونیکي، مطابق جدول 
ذیل برگزار خواهد شد. آن دسته از افرادی که متقاضي شرکت در این آزمون هستند، 
می توانند در زمان مقرر، که از طریق درگاه اطالع رسانی این سازمان اعالم می گردد، 

نسبت به ثبت نام خود در آزمون یاد شده اقدام نمایند.
جدول زمان بندی برگزاری آزمون تولیمو

روزهای سه شنبهشماره دورهماه

مهر
1901401/07/12
1911401/07/26

آبان
1921401/0۸/10
1931401/0۸/24

آذر
1941401/09/0۸
1951401/09/22

دی
1961401/10/13
1971401/10/27

بهمن
19۸1401/11/11
1991401/11/25

اسفند
2001401/12/02
2011401/12/16

یادآوری 1: داوطلبان الزم است منحصراً به مرکزي که در زمان ثبت نام آن را انتخاب 
آمد.  نخواهد  به عمل  آزمون  آنها  از  مراکز  سایر  در  چون  نمایند؛  مراجعه  نموده اند، 

)اسامی این مراکز، در سامانه ثبت نام اعالم شده است(
 7:30 ساعت:  می بایست  آزمون،  جلسه  در  شرکت  براي  داوطلبان   :2 یادآوری 
نموده اند،  انتخاب  ثبت نام  زمان  در  که  آن،  برگزاري  مرکز  به  آزمون،  روز  صبح 
مراجعه نمایند. شروع فرآیند آزمون در ساعت ۸:00 صبح روز برگزاری خواهد بود و 
داوطلبان مي بایست نیم ساعت قبل از شروع فرآیند آزمون، در محل حوزه امتحاني 
مربوط حضور داشته باشند. ضمناً عدم حضور به موقع تا فرآیند آزمون و تأخیر بیش 

از 15 دقیقه، منجر به لغو آزمون داوطلب خواهد شد. 
الف – شرايط و مدارک مورد نیاز برای شركت در آزمون:

براي  مي گردد،  برگزار  رایانه  طریق  از  و  الکترونیکي  به صورت  آزمون  که  آنجایي  از 
داوطلبان، کارت ورود به جلسه آزمون پیش بیني نشده است و نیازي به ارائه کارت 
شرکت در جلسه آزمون در این روش نیست. داوطلبان می بایست با  کارت شناسایی 
معتبر، شامل: )کارت ملی هوشمند، شناسنامه عکس دار جدید یا گذرنامه( به حوزه 

امتحانی ذی ربط مراجعه نمایند.
 آزمون زبان انگلیسي پیشرفته )Tolimo(، شامل: دو مرحله تستي و تشریحي است 
و داوطلبان باید با استفاده از رایانه )کامپیوتر(، پاسخ سؤاالت تستي و همچنین متن 

مربوط به پاسخ سؤال تشریحي را، تایپ و ثبت نمایند.
ب – بخش ها، تعداد سؤاالت و مدت زمان پاسخگويي به آنها: 

- بخش های تستی: شامل 105 سؤال است، و داوطلبان باید جمعاً در مدت ۸0 دقیقه 
به سؤاالت پاسخ دهند. 

:)Structure and Written Expression( بخش اول: ساختار و بیان نوشتاري

تعداد سؤاالت 35 سؤال )15 سؤال تکمیل جمله و 20 سؤال شناسایی خطا(، مدت 
پاسخگویي 22 دقیقه. 

:)Listening Comprehension( بخش دوم: درك مطلب شفاهي – شنیداري
تعداد سؤاالت 35 سؤال )قسمت A )20 گفت و گوی کوتاه(: 20 سؤال؛ قسمت B )2 گفت 

و گوی طوالنی(: ۸ سؤال؛ قسمت C )3 سخنرانی(: 7 سؤال(، مدت پاسخگویي 1۸ دقیقه.
سؤاالت بخش شنیداري )درک مطلب شفاهي( به صورت مستقل برای هر داوطلب از 
طریق هدست پخش خواهد شد و داوطلبان باید، با توجه به متن سؤال که از هدست 
پخش مي شود، نسبت به انتخاب یکي از چهار گزینه اي که در ارتباط با سؤال مربوط 
به این بخش )درک مطلب شفاهي( است، اقدام نمایند. داوطلبان باید توجه داشته 
نیست،  تکرار  قابل  و  باشند که متن سؤاالت شنیداري، فقط یک بار پخش مي شود 
لذا الزم است که تمام حواس و دقت خود را براي شنیدن صوت منتشر شده به کار 

ببندند، تا ضرري متوجه آنان نشود.
:)Reading Comprehension( بخش سوم: خواندن و درك مطلب

تعداد سؤاالت 35 سؤال، مدت پاسخگویي 40 دقیقه.
 )Writing( بخش تشريحی: نوشتاري -

شامل یک سؤال است که داوطلبان باید در مدت 30 دقیقه از طریق رایانه )کامپیوتر( 
تایپ  مهارت  از  مي بایست  قسمت  این  در  داوطلبان  دهند.  پاسخ  مربوط  سؤال  به 

جمالت با کیبورد برخوردار باشند.
ج– تذكرات مهم:

است  الزامی  داوطلبان  برای  فیلتر(  )بدون  الیه  سه  ساده  ماسک  داشتن  همراه   -1
آزمون،  به سالن  بدون ماسک  داوطلبان  ورود  از  آزمون موظف هستند که  مراکز  و 

خودداری نماید.
2- داوطلبان می بایست کارت شناسایی معتبر، )شامل: کارت ملی هوشمند، شناسنامه 

عکسدار جدید یا گذرنامه( همراه خود داشته باشند. 
)خودکار،  افزار  نوشت  شامل:  اضافي،  وسایل  هرگونه  آوردن  از  باید  داوطلبان   –3
خودنویس، اتود، روان نویس، کاغذ یاداشت و ...(، کیف یا ساک دستي، کتاب، جزوه، 
از آنجایی که ممکن  نمایند. ضمناً  اکیداً خودداري   ... و  تلفن همراه  ماشین حساب، 
است محلي براي نگهداري این وسایل در حوزه هاي امتحاني پیش بیني نشده باشد، لذا 

حوزه هاي امتحاني مسؤولیتي در قبال نگهداري از این وسایل ندارند.
قبیل:  از  وسیله،  نوع  هر  کردن  بدل  و  رد  یا  داوطلبان  سایر  با  کردن  صحبت   -4
لوازم التحریر، نت )یادداشت(، ... در جلسه امتحان، به عنوان تقلب و تخلف محسوب 
مي شود و با داوطلب متخلف برابر قانون رسیدگي به تخلفات و جرائم در آزمون هاي 

سراسري رفتار خواهد شد.
الکترونیکي،  ارتباط  غیرمجاز، شامل: دستگاه هاي  وسایل  داشتن هرگونه  5- همراه 
تلفن همراه، ولو به صورت خاموش، ساعت هوشمند، انگشتر هوشمند، دستبند 
به  رسیدگي  قانون  طبق  آزمون،  جلسه  در  حساب  ماشین  یا  هندسفری  هوشمند، 
آزمون  در  گزینش  از  محرومیت  موجب  سراسري،  آزمون هاي  در  جرایم  و  تخلفات 

مي شود.
الزم  آزمون،  برگزاري  فرآیند  در  مشکل  هرگونه  آمدن  وجود  به  صورت  در   -6
از آزمون، از طریق سیستم پاسخگویی  است که داوطلبان، حداکثر تا یک روز بعد 
نشاني: به  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  اطالع رسانی  درگاه  در  مندرج  اینترنتی 

نمایند.  ثبت  را  خود  درخواست  و  مکاتبه  سازمان  این  با    www.sanjesh.org  
بدیهی است که درخواست های رسیده بعد از مهلت مقرر، قابل بررسی و پی گیری 
نخواهد بود. ضمناً الزم است که از مراجعه حضوری به این سازمان، خودداری گردد.
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

اطالعیه
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موفقیت

آزمون سراسری، تشخیص  داوطلبان  برای 
اینکه چه درسی را  اولویت ها، یعنی  دقیق 
کیفیتی  با چه  و  موقع  پایه ای، چه  از چه 
این  و  است،  مهمی  بسیار  مسأله  بخوانند، 
موضوع به مثابه »نقشه راه« برای رسیدن 
محسوب  سراسری  آزمون  در  پیروزي  به 
می شود. براي پیمودن راه نرفته و رسیدن 
به مقصد، حتماً نقشه اي الزم است. نقشه  راه 
هر چه قدر دقیق تر باشد، امکان برنامه ریزي 
افزایش  را  پیِش رو  مراحل  گذراندن  براي 
مي دهد و از بروز اتفاقات پیش بیني نشده 

در طّی مسیر، جلوگیري مي کند.
زیادی  موفق  افراد  اطرافمان،  در  ما      
زیادی  موفق  افراد  وصف  حداقل،  یا  دیده 
برایمان قطعی  آنکه  با وجود  را شنیده ایم. 
شده است که همه افراد موفق، لزوماً افراد 
نبوده اند، پس چه چیز  ویژه ای  استعداد  با 
خیلی  است؟  شده  آنها  موفقیت  باعث 
حتماً  که  می رسیم  نتیجه  این  به  سریع 
وقتی  و  است،  بوده  متفاوت  آنها  روش 
دنبال فهمیدن و شناختن روش این افراد 
می رویم، متوجه می شویم که این افراد، نه 
اقبال زیادی داشته و نه کارهای   شانس و 
یک  از  بلکه  داده اند؛  انجام  خارق العاده ای 
نقشه راه صحیح برای پیروزي خود استفاده 

کرده اند.
شما عزیزان هم برای اینکه بتوانید در هر 
کاری، از جمله در آزمون سراسری، موفق 
باشید؛  داشته  راه  نقشه  یک  باید  شوید، 

نقشه ای که از ابتدا تا زمان برگزاری آزمون 
سراسری، شما را برای بهتر مطالعه کردن 
و پیروزي و موفقیت بیشتر در این آزمون، 
برنامه ریزی  همان  راه،  نقشه  کند.  آماده 
شما  از  بسیاری  که  است  ممکن  است. 
سراسری  آزمون  در  آمادگی  برای  عزیزان، 
برنامه ریزی  یک  باید  چگونه  که  ندانید 
نمایید. در واقع، این مشکل، معضل بسیاری 
از داوطلبان آزمون سراسری است. ما برای 
مسیر  در  درستی  به صورت  را  اینکه شما 
راهنمایی  و  هدایت  سراسری،  آزمون 
شما  اختیار  در  کلی  راه  نقشه  یک  کنیم، 
این  به  توجه  با  می توانید  می گذاریم. شما 
نقشه راه کلی و خصوصیات خود، یک نقشه 
براي خودتان پی ریزی  فرد  به  راه منحصر 
کنید و با این نقشه، هر چه بهتر و بیشتر به 

سوی موفقیت و پیروزي گام بردارید. 

به طور كلی می توان دوران
 مطالعه آزمون سراسری را 

به چند بخش تقسیم كرد:

1- مرحله اول: تابستان
این مرحله، مقطعی است که داوطلب سعی 
می کند با مطالعه منابع و تحقیق درباره آن 
را  آن  در  شرکت  قصد  که  آزمایشی  گروه 
سراسری  آزمون  رقابتی  شرایط  در  دارد، 
با  راحتی  به  می تواند  داوطلب  گیرد.  قرار 
از  بسیاری  از  تابستان،  فرصت  از  استفاده 

رقبای خود، که معموالً از مهر و آبان شروع 
به مطالعه می کنند، پیشی بگیرد. در واقع، 
تابستان فرصتی است که داوطلب می تواند 
که  در صورتی  فشار،  و  استرس  از  دور  به 
دور  یک  ببخشد،  سرعت  را  خود  حرکت 
مطالعه  را  آزمون  این  اصلی  منابع  کامل، 
از  مطالعه  شروع  مزیت  بهترین  کند. 
به  از سال ها  تمرین مطالعه پس  تابستان، 
صورت مستمر است، و در کنار آن، جست 
مطالعه،  بازدهی  افزایش  راه های  جوي  و 
انتخاب بهترین محل برای مطالعه، قطعی 
کردن منابع و ...، از دیگر مزیت های شروع 
زودهنگام مطالعه در تابستان است. داوطلب 
آبان،  و  مهر  از  واقع  در  کار،  این  انجام  با 
که رقابت بین متقاضیان شرکت در آزمون 
عنوان  به  دیگر  می شود،  جدی  سراسری 
یک فرد »تازه وارد« در فضای این آزمون 
قرار نمی گیرد؛ چرا که گام های ورود به این  
عرصه را از مدت ها پیش برداشته است. این 
آزمون سراسری،  نفس گیر  رقابت  در  نکته 
دیگر،  سوی  از  است؛  اهمیت  حائز  بسیار 
این زمان برای داوطلبانی که هنوز مشغول 
به تحصیل هستند و مجبورند مدتی را در 
طول سال تحصیلی به گذراندن درس های 
است.  خوبی  بسیار  فرصت  بگذرانند،  خود 
در این مقطع توصیه می کنیم که داوطلبان 

چند کار را به صورت جدی دنبال کنند:
درباره  و گسترده  دقیق  تحقیق  الف- 
منابع آموزشی و کمک آموزشی آزمون 

یک نقشه راه منحرص به فرد برای خودتان پی ریزی کنید*

سراسري گروه آزمایشی خود.
با تجربیات و توصیه های  ب- آشنایی 

داوطلبان، استادان و مشاوران.
پ- انتخاب محل مناسب برای مطالعه.

ت- تنظیم ساعت بیداری و مطالعه.
ساعات  افزایش  برای  تمرین  ث- 
و  بازدهی  افزایش  کنار  در  مطالعه، 

تمرکز.
ج- مطالعه منابع اصلی در حد امکان و 

کاهش بار استرس حجم منابع.
نیمی  از  بیش  داوطلب،  که  است  بهتر 
از منابع را در این مرحله به طور کامل 
از  فارغ  کار،  این  انجام  کند.  مطالعه 
مجدداً  می تواند  داوطلب  دقیقاً  اینکه 
مطالب را به خاطر بیاورد یا نه، به خاطر 
بعدی  دورهای  سرعت  بر  آن  تأثیر 
مطالب،  کلیت  با  آشنایی  و  مطالعه 

بسیار مهم است.

2- مرحله دوم: جدی تر شدن رقابت
همان طور که در مرحله اول بیان کردیم، 
تعداد  به  کم  کم  آبان،  و  مهر  اوایل  از 
کسانی  و  می شود  افزوده  داوطلبان  رقبای 
اگر  که  بود  خواهند  موفق  مبارزه،  این  در 
آزمون  منابع  به مطالعه  تابستان شروع  در 
فاصله  جدیت  همان  با  کرده اند،  سراسری 
خود را از این رقبا نیز حفظ کنند، و کسانی 
جدیت  و  سرعت  کرده اند،  شروع  تازه  که 
بیشتری به کار گیرند تا بتوانند فاصله خود 
را نسبت به سایر رقبا کمتر و کمتر کنند. در 
این مرحله، رعایت نکات و توصیه های زیر را 

به داوطلبان گوشزد کنیم:
الف- افزایش تدریجی ساعات مطالعه.

ب- افزایش بازدهی و تمرکز مطالعه.
و  مطالعه  بعدی  دورهای  شروع  پ- 

تکرار و مرور.
حین  متفرقه  تست های  زدن  ت- 
طراحی  نوع  با  آشنایی  و  مطالعه 

تست های آزمون سراسری.
ث- ارزیابی نقاط ضعف و قوت و بهبود 
آنها با زدن تست های آزمون سراسری.

ج- بهبود برنامه ریزی، با توجه به رقبا، 
شناخت نقاط ضعف و قوت خود و .... 

داوطلبان  شما  برای  برنامه ریزی  یک 
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ریزی  )برنامه  نوروز  تا  مهرماه  از  عزیز 
هفتگی(

1- برنامه ریزی برای دروس سال دوازدهم 
مطابق برنامه دبیرستان.

2- برنامه ریزی برای دروس سال های قبل 
نیز باید انجام گیرد.

صورت  به  شده  انجام  کارهای  ثبت   -3
روزانه، به منظور بررسی هفتگی.

شده،  انجام  کارهای  هفتگی  بررسی   -4
مطابق برنامه ریزی انجام شده.

5- برای جمعه ها هیچ درسي را برای مطالعه 
مشخص نکنید )فقط مرور دروس روز شنبه 
سال دوازدهم( و بقیه زمان را برای جبران 
شده  برنامه ریزی  دروس  ماندگی  عقب 

هفتگی کنار بگذارید.
6- معموالً باید دو سوم وقت برای خواندن 
دروس اختصاصی و یک سوم آن نیز برای 

مطالعۀ دروس عمومی برنامه ریزی شود.
برنامه ريزی روزانه

1- اولویت اصلی این است که مطابق برنامه 
سال دوازدهم پیش بروید.

برنامه   روی  از  قبل،  سال های  دروس   -2
هفتگی مطالعه شود.

اندازۀ  3- هر روز شش یا هفت جلسه، به 
یک ساعت و چهل دقیقه درس بخوانیم و به 
ازاء هر جلسه، بیست دقیقه استراحت کنیم 
)یا دوازده تا چهارده جلسه پنجاه دقیقه ای 

با ده دقیقه استراحت(.
4- برای روزهای تعطیل، به غیر از جمعه، 

مطابق روزهای عادی برنامه ریزی کنید.
دبیرستان،  کالس های  جلسات  تعداد   -5
بقیه  و  شود  محاسبه  روزانه  جلسات  جزء 
جلسات هم )شش یا هفت جلسه( در منزل 

مطالعه شود.
دروس  روز:  هر  در  جلسه  یک  حداقل   -6

پایه سال های قبل نیز جزء برنامه باشد.
چگونگی مطالعات قبل از عید

دور  یک  حداقل  نوروز،  رسیدن  فرا  تا   -1
همه دروس باید به صورت عمیق مطالعه و 

یاد گرفته شود.
و درک مطلب،  یادگیری  عید،  از  قبل   -2
اهمیت  زدن  تست  و  است  مهم  بسیار 
و تست  مرور  عید،  از  بعد  و  دارد،  کمتری 
بیشتر  باید  زیاد  بسیار  و  عمقی  زدن های 

مّدنظر باشد.
عنوان  به  زدن  تست  مرحله،  این  در   -3
و  مهارت  عنوان  به  نه  است،  یادگیری 

آمادگی.
در  اختصاصی  دروس  مرحله،  این  در   -4
ساعات بیشتر، و دروس عمومی در ساعات 
دو  نسبت  برقراری  شود.  خوانده  کمتری 

سوم و یک سوم بین آنها، می تواند در این 
مرحله مفید باشد.

و  بخوانید  بیشتر  عمومی  دروس  برای   -5
کمتر تست بزنید، و برای دروس اختصاصی، 
خواندن، تمرین و تست زدن، با هم مطرح 
فرصت های  در  کلی  طور  به  است.  مهم  و 
فهمیدن  و  خواندن  عمیق  عید،  از  قبل 
این  در  و  است  مهم  کارکردن  تشریحی  و 
از  مهم تر  نیز  تشریحی  امتحانات  زمان، 

آزمون های تستی است.

3- مرحله سوم: تثبیت
مراحل  از  باید  داوطلب  مرحله،  این  در 
را  مطالب  و  نموده  عبور  موفقیت  با  قبلی 
و  باشد  کرده  مطالعه  و  مرور  بارها  و  بارها 
بتواند به راحتی آنها را به خاطر بیاورد. برای 
مقاطعی  در  است  بهتر  داوطلب  مهم،  این 
کافی  حد  به  درس  یک  تکرار  و  مرور  که 
رسیده، و البته حدود یک و نیم تا دو ماه به 
باقی مانده  برگزاری آزمون سراسری  زمان 
است، از تست های مجموعه ای استفاده کند 
و به صورت طبقه بندی شده و موضوعی، 
جداگانه  صورت  به  را  درس  هر  تست های 
به  پاسخگویی  دیگر،  روش  دهد.  پاسخ 
تست هایی است که داوطلب قباًل با آنها آشنا 
شده است. با انجام این کار، شما می توانید، 
عالوه بر تسلط کامل بر تست های سال های 
گذشته، کلیه مطالب را نیز مرور کنید؛ زیرا 
یادآوری کردن، به خاطر سپردن آنها را نیز 
آسان تر می کند. در این مرحله، داوطلب باید 
سعی کند که مطالب مطالعه شده را کم کم 
در ذهن خود تثبیت کند. بهتر است که این 
مرحله در اواسط کار آغاز شود تا داوطلب 
فرصت خوبی داشته باشد با شناخت نقاط 
کرده  مطالعه  را  منابع  مجدداً  خود،  ضعف 
مرحله،  این  کند.  رفع  را  کاستی ها  این  و 
تعداد  هم  که  شود  آغاز  زمانی  است  بهتر 
باشد  بوده  کافی  حد  به  آن  از  پیش  مروِر 
و هم فرصت کافی پس از آن برای مطالعه 
وجود داشته باشد. داوطلب باید بتواند پس 
از پاسخگویی به تعداد زیادی تست در هر 
نکات مورد  نوع طراحی سؤاالت،  با  درس، 
پرسش ها  آن  طراحان  هدف  و  پرسش 
با چنین  آشنا شود و یک تا چند دور نیز 
دیدی به مطالعه بپردازد تا بتواند بر نکات 
آزمون سراسری تمرکز ویژه ای بکند. با به 
کارگیری این روش، داوطلب کم کم به همه 
مطالب ریز و درشت منابع مسلّط می شود. 
در این مرحله توصیه می کنیم که داوطلب، 

روندهای زیر را در نظر داشته باشد:
1- آشنایی با نوع سؤاالت و هدف گیری 

طراحان سؤاالت آزمون سراسری.
2- مرور و تکرار توأم با افزایش دقت، 

برای فراگیری دقیق نکات ریز.
و  درس  هر  تست های  بر  تسلط   -3
فراگیری مطالب بخشی که سؤال از آن 
کردن  پیدا  از  فراتر  است،  شده  طرح 

پاسخ خود سؤال.
چگونگی مطالعه در روزهای عید

1- در ایام نوروز، سه یا چهار روز را تعطیل 
 29( بروید  مسافرت  به  ترجیحاً  و  کنید 

اسفند تا سوم فرودین(.
2- روز 13 فروردین، همراه خانواده خودتان 
به دشت و صحرا بروید و از طبیعت استفاده 

مناسب بکنید.
3- بقیه ایام نوروز، فرصت مفید و ارزشمندی 
است و باید حداکثِر استفاده را از این اوقات 
برای درس خواندن بکنید. استفاده نکردن 
از  از این فرصت، باعث عقب ماندگی شما 

رقبایتان می شود.
چگونگی مطالعه بعد از عید

و  مرور درس  برای  عید، عمدتاً  از  بعد   -1
تست زدن های موضوعی و کلی دروس به 
و  ماه  و  است،  مناسب  درس  تک  صورت 
تست  برای  مناسب  زمان  نصف  آخر  هفته 

زدن های جامع و مرور همه دروس است.
2- در این مرحله، تست زدن نباید به عنوان 
مهارت و سرعت و آمادگی پایه مطرح باشد.
دروس  به  مربوط  ساعات  عید،  از  بعد   -3
این  اوقات  از  بعضی  و  بیشتر شود  عمومی 

ساعات، برابر دروس اختصاصی  باشد.

4- مرحله چهارم: آمادگی نهايی
داوطلب، یک ماه به آزمون سراسری مانده 
را  منابع  و  شده  آماده  تقریباً  دیگر  باید، 
در  باشد.  کرده  مطالعه  کامل  صورت  به  
که  کند  سعی  باید  داوطلب  مرحله،  این 
آزمون  پرسش های  بار،  یک  روز  چند  هر 
سراسری سال های گذشته را، که بهتر است 
از سال های دورتر شروع شود، در شرایطی 
مشابه آزمون سراسری، با همان زمان بندی، 
پاسخ دهد و پس از آن، با تصحیح پاسخ ها، 
به نقاط ضعف خود پی ببرد و در چند روز 
سراسری  آزمون  به  پاسخ دهی  تا  فاصله 
را  خود  ضعف های  با  مرتبط  منابع  بعدی، 
مطالعه کرده و سعی کند که این کاستی ها 
با  روندی  در  مرورها  این  نماید.  جبران  را 
به  باید  داوطلب،  ضعف  نقاط  بر  تأکید 
گونه ای باشد که همه مطالب در یک روند 
منطقی پوشش داده شود تا داوطلب بتواند 
تقریباً یک مرور کامل بر کلیه مطالب داشته 

باشد. 

نظر  در  باید  را  زیر  نکات  مرحله  این  در 
داشت:

سراسری  آزمون  سازی  مشابه  الف- 
برای قرار گرفتن هر چه بهتر در شرایط 

این آزمون.
ب- تمرین زمان بندی برای جلوگیری از 
کمبود وقت در آزمون سراسری اصلی.

ت- رفع آخرین نقاط ضعف.
ث- مرور جامع منابع با تأکید بر نقاط 

ضعف.
چگونگی مطالعه در ماه آخر
1- مرور جامع همه دروس، مهم است.

نروید؛  جدید  مطالب  یادگیری  سراغ   -2
گونه ای  به  را  شده  یادگرفته  مطالب  بلکه 
برایتان  و  شده  کاربردی  که  کنید  تمرین 

تبدیل به مهارت شود.
3- کالس های یادگیری تعطیل شوند.

را  خود  شدن  بیدار  و  خواب  ساعت   -4
مطابق آزمون سراسری و برای حضور موفق 

در آن قرار دهید: 10 شب تا 6 صبح.
5- فقط منابع و جزواتی را که خوانده اید، 
دوره کنید و از منبع جدید در این ایام هرگز 

استفاده نکنید.

5 - مرحله پنجم: آخرين گام
دو  یکی  از  کمتر  داوطلب  مرحله،  این  در 
هفته تا آزمون سراسری زمان دارد و بهترین 
کلیه  سریع  مرورهای  فرصت،  این  در  کار 
مطالب است؛ به نحوی که مطالب به صورت 
تصویری و تثبیت شده، در ذهن او در زمان 
آزمون سراسری حاضر شود. کم کم در این 
مرحله، فشار مطالعه کم و کمتر می گردد 
سراسری،  آزمون  به  مانده  روز  چند  در  و 
کاماًل متوقف می شود و داوطلبی که در یک 
پروسه منطقی و علمی، منابع اصلی آزمون 
می تواند،  است،  کرده  مطالعه  را  سراسری 
به دور از هر گونه استرس و فشار، در این 
آزمون شرکت کند و موفق شود که به کلیه 
باالترین  با  آن،  در  شده  مطرح  سؤاالت 
ضرایب پاسخ دهد و به نمرۀ آنها دست یابد.

باشند  داشته  توجه  باید  عزیز   * داوطلبان 
در  متقاضیان  شرکت  برای  گفتار،  این  که 
آزمون سراسری که تاکنون هر ساله در تیر 
ماه برگزار می شده، تنظیم گردیده است، و 
با توجه به مصوبه جدید شورای عالی انقالب 
بر اجراء دو آزمون سراسری  مبنی  فرهنگی 
که  سال(  هر  ماه  تیر  و  ماه  )دی  سال  در 
برگزاری آن بر عهدۀ سازمان سنجش نهاده 
این  در  آن،  اساس  بر  می توان  است،  شده 

برنامه ریزی دخل و تصرف کرد.

موفقیت
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تالش

هرن دانشجو بودن !

 دانشگاه، قیف وارونه نیست !
شاید شما هم این جمله را که دانشگاه، قیف وارونه است و 
ورود به آن سخت و خروج از آن آسان است، شنیده باشید 
و تصورتان این باشد که دانشجو قرار نیست مثل دانش آموز 
درس بخواند و فقط در پایان هر ترم، مدتی گرفتار درس و 
امتحانات خواهد بود. همین تصور غلط عاملی شده است تا 
تعداد قابل توجهی از دانشجویان در ترم اول دانشگاه، نمرات 
خوبی را کسب نکنند و حتی مشروط شوند. حقیقت این 
است که در دانشگاه باید بیش از دوران دانش آموزی مطالعه 
کرد؛ زیرا یک دانشجو پس از فارغ التحصیلی می خواهد وارد 
بازار کار شود و صاحبان شرکت ها، مؤسسات و ... نیز از 
بین خیل قابل توجه عالقه مندان به کار، فردی را انتخاب 
می کنند که بیشترین دانش و مهارت را در رشته تخصصي 
خود داشته باشند؛ از این رو، دانشجو باید بکوشد که در 
برنامه ریزی و تنظیم کارهای روزانه اش، بیشتر وقت و تالش 
خود را صرف تحصیل علم و دانش کند و ارتباط علمی  
خوبی با استادان خویش برقرار کند؛ به عبارت دیگر، تالش 
کند تا از دانش و تجربیات استادانش بیشترین بهره را ببرد.

 كالس های درس را جدی بگیريد
متأسفانه عده ای از دانشجویان، عدم حضور در کالس درس 
را به نوعی افتخار می دانند و تصور می کنند که با مطالعه 
جزوات سایر دانشجویان می توان موفق شد؛ اما واقعیت این 
است که اگر می خواهید مشروط نشوید، اگر می خواهید 
از دانشگاه به دلیل غیبت های متوالی اخراج نگردید، اگر 
و  مهارت  بدون کسب  کارشناس صرف  یک  می خواهید 
دانش الزم نباشید، و اگر می خواهید بعد از فارغ التحصیلی، 
باشید،  داشته  خود  تحصیلی  رشته  با  ارتباط  در  شغلی 

کالس های درستان را جدی بگیرید. 
  انتخاب دوست، انتخاب آينده

یکی از مهم ترین انتخاب های شما در دانشگاه، انتخاب 
دوست، و، اگر خوابگاهی باشید، انتخاب هم اتاقی است؛ 
ساعات  بیشتر  اتاقی ها،  هم  خصوص  به  دوستان،  زیرا 
شبانه روز را با هم زندگی می کنند و در کنار هم هستند. 
رشد  باعث  دوستان خوب،  که  است  داده  نشان  تجربه 

معنوی و درسی و اجتماعی یکدیگر می شوند و دوست 
می کشاند؛  نابودی  و  تباهی  به  را  دانشجو  زندگی  بد، 
برای مثال، عامل مهم اعتیاد  یا معضالت اخالقی، که 
موجب افت تحصیلی و حتی اخراج دانشجو از دانشگاه 
انتخاب  نامناسب است؛ پس در  می گردد، دوست بد و 
پیدا  افرادی  گاه  زیرا  کنید؛  دقت  بسیار  دوستانتان 
در  منجالب  را  ناآگاهانه، شما  یا  آگاهانه  که  می شوند 

انواع فسادها غرق می کنند.
 هنر زندگی كردن در خوابگاه

ساکن  غیردولتی  یا  دولتی  خوابگاه  در  که  دانشجویانی 
می شوند، باید بدانند که محیط خوابگاه، یک محیط  عمومی 
است و با محیط منزل و خانواده، بسیار متفاوت است، و 
دانشجو الزم است که ساعت استراحت و مطالعه و مکالمه 
با تلفن را رعایت کند تا مزاحم هم اتاقی های خود نباشد. 
مکان های  نگهداری  و  نظافت  در  باید  دانشجو  همچنین 
عمومی، از قبیل: سرویس های بهداشتی، حمام، آشپزخانه، 
را  بهداشت فردی خود  و  باشد  ... کوشا  و  سالن مطالعه 
رعایت کند و در نظافت اتاق خود با سایر هم اتاقی هایش 

مشارکت داشته باشد. 
زندگی در خوابگاه، در عین اینکه مشکالت و سختی هایی 
هم با خود به دنبال دارد، اما به یک جوان، نحوه تعامل با 
افراد متفاوت را می آموزد و یک دانشجوی خوابگاهی، زودتر 
از هم سن و سال های خود، مدیریت خانه ، مدیریت مالی و 

حتی مدیریت زمان را فرا می گیرد.
 پروژه های دانشگاهی را به موقع و با دقت 

انجام دهید 
یا  پروژه   دانشجویان  تحصیلی،  دوره های  از  بسیاری   در 
تحقیقی را انجام می دهند که گزارش و ارائه آن، قسمتی 
از نمره آنان را تشکیل می دهد. انجام پروژه، مقدار زیادی 
از وقت دانشجویان را می گیرد، اما با صرف کمی وقت و 
یافتن راه هایی برای انجام بهتر کار و ارائه مطلوب تر گزارش 
کرد.  کسب  را  بهتری  مراتب  به  نتایج  می توان   نهایی، 
برای تهیه گزارش، هرچه زودتر اقدام کنید؛ مثاًل بعد از 
انجام کارهای عملی یا پس از بازدید، وقتی که مطلب هنوز 

در ذهنتان تازه و نو است و جزئیات آن را به خاطر دارید، 
تهیه  هنگام،  این  در  زیرا  کنید؛  گزارش  تدوین  به  اقدام 
گزارش و نوشتن آن، بسیار ساده تر از زمان هاي دیگر است. 
یکی از خطرات به تعویق انداختن مکتوب کردن پروژه و 
نگارش آن، تلنبار شدن آن است؛ در نتیجه، زمانی که باید 
به مرور درس ها برای امتحان بپردازید، مجبور می شوید که 

به تهیه گزارش خود بپردازید و با آن درگیر شوید.
 آمادگی برای امتحانات 

اینکه  به محض  یعنی  را خیلی زود،  دوره کردن دروس 
مطلبی برای دوره کردن وجود داشته باشد، شروع کنید. به 
خاطر داشته باشید که اگر هیچ عامل تهدید کننده ای ناشی 
کردن،  دوره  باشد،  نداشته  وجود  قریب الوقوع  امتحان  از 
زمانی سودمند است که  لذت بخش تر است. دوره کردن 
با فعالیتی نوشتنی یا پاسخگویی به سؤاالت و حل مسأله 

همراه باشد. 
خالصه ای از دانسته های خود را تهیه کنید. خالصه نویسی 
سبب می شود که موضوعات درسی را بتوانید دسته بندی 

کنید و بهتر به خاطر بسپارید. 
اوراق امتحانی، تکالیف، یادداشت ها و ... را در طول دوره، به 
نحو مناسبی دسته بندی و نگهداری کنید )دست یافتن به 

آنها در اواخر دوره، کاری بیهوده و هراس آور است(. 
مطالعات موردی، مثال های به کار رفته و مسأله هایی که در 
جلسات درس مطرح می شوند، ممکن است الگویی برای 

جلسات امتحان هم باشند. 
نسبت به بازخوردی که از انجام تکالیف کالسی، امتحانات 
می کنید،  دریافت  کالسی  فعالیت های  و  میان دوره ای 

هوشیار باشید. 
طور  به  و  بیابید  ارزیابی  خود  برای  را  روش هایی  و  راه 
پیوسته خود را بسنجید. در خودارزیابی متوجه باشید که 
»ارادت زیادی به خودتان نداشته باشید!« و کار خود را 
بیش از ارزش واقعی آن درجه بندی نکنید. سعی کنید که 
در خودارزیابی، کار خود را سخت تر از مدرس یک درس 
ارزیابی کنید، و در نهایت، با معیار های ارزیابی و نمره دهی 

امتحانات آشنا شوید و آنها را تمرین و رعایت کنید.

کمتر از یک ماه دیگر شما دانشجو می شوید؛ دانشجوی یک دانشگاه در 
شهر خود یا یک شهر دور یا نزدیک به محل زندگی تان؛ تجربه ای شیرین و 
به یاد ماندنی که یکی از زیباترین خاطرات هر انسانی است؛ اما باید توجه 
پایبند  معیارهایی  به  باید  موفق  و  دانشجوی خوب  یک  که  باشید  داشته 
باشد و اصولی را رعایت کند تا بتواند بهره الزم را از دوره دانشجویی اش 
ببرد و احساس آرامش و رضایت داشته باشد؛ به خصوص اگر در شهری به 
دور از خانواده خود تحصیل می کند. در اینجا به مواردی چند برای موفقیت 

هر چه بیشتر شما دانشجویان آینده اشاره می کنیم.
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مطالعه، فعالیتي است که قواي ذهني، بیشترین کارایي را 
در آن دارد و انجام صحیح و پر ثمر آن، به آمادگي ذهني 
فرد بستگي تمام دارد. خواننده هنگام مطالعه باید توانایي 
معلومات  با سایر  آنها  میان  ارتباط  ایجاد  و  درک مطالب 
خواندن،  مهارِت  افزایش  براي  باشد.  داشته  را  خودش 

رعایت و به کار گیری نکات زیر توصیه مي شود:
1ـ تحقیقات نشان مي دهد که یکي از مؤثرترین راه هاي 
افزایش بازدهي مطالعه، خواندن و به خود باز پس دادن یا 
براي خود بازگو کردن مطلب است. چنین روشي به دالیل 

زیر بسیار مفید است:
الف ـ وقتي شخصي مطلبي را با اطالع از اینکه به زودي 
این  مي کند.  مطالعه  کند،  بازگو  خود  براي  را  آن  باید 
را  آن  بعضي  که  مي کند  ایجاد  انگیزش  وي  در  احساس 

»اراده براي یادگیري« نامیده اند.
ب ـ وقتي مطلبي را که مي خوانیم، به خوبي براي خود 
بازگو کنیم، این عمل خود یک پاداش است، و هرگاه قادر 
به انجام این کار نباشیم،  اثري دارد که با اثر تنبیه براي 

پاسخ هاي نادرست، مشابه است.
را که  باید مطلبي  باالخره شخص  آنکه  نکته دیگر  پ ـ 
مطلبي  وقتي شخصي  بنابراین،  کند؛  بر  از  است،  خوانده 
را از بر مي کند، در واقع تکرار مجدد مطلب را که هدف 

اوست، تمرین مي کند.
2ـ در هنگام خواندن، جهش به عقب را مي توان از بین 
را  جالبي  جملۀ  مایلیم  که  هنگامي  اغلب  ما،  اکثر  برد. 

یا در مواردي که تمرکز  که خوانده ایم، دوباره بخوانیم و 
برگردیم  به عقب  دوباره  نداشته ایم،  و حضور ذهن  کافي 
با دقت بیشتر  و قسمتي از مطلب خوانده شده را مجدداً 
اگر  ولي  واپس نگري مي کنیم؛  به  اقدام  واقع  در  بخوانیم، 
این واپس نگري ها را کنترل نکنیم، به صورت عادت بسیار 
بدي در خواهد آمد. تصور کنید که اگر قرار باشد هر بار 
از یک سطر را که خوانده ایم،  یا عبارت یا قسمتي  کلمه 
دوباره خوانده و باز به عقب برگردیم و آن را دوباره و سه 
از  باره بخوانیم، رشته مطلب را گم می کنیم و به مراتب 

سرعت مطالعه ما کاسته خواهد شد.
3ـ در هنگام خواندن، وسعت دید را مي توان تا حد دیدن 
بیش از پنج کلمه در هر توقف گسترش داد؛ یعني خوانندۀ 
با توسعۀ میدان دید چشم خود، به شبه جمله ها  سریع، 

و عبارات توجه کرده و با اجتناب از تلفظ و خواندن تک 
تک کلمات، در هر نگاه چند یا چندین کلمه را مالحظه 
هر  در  کلمه  یک  از  بیش  دیدن  براي  مي کند.  جذب  و 
بار، باید از انجام حرکت سر خود جلوگیري نمایید؛ بدین 
ترتیب، تعداد توقف هاي یک خواننده در پاراگراف دو خط 
مي یابد.  کاهش  توقف  شش  الي  پنج  حدود  به  نیمي،  و 
براي بهتر روشن شدن مطلب، در زیر، سه نمونه از شیوه 

خواندن سه خوانندۀ کند، متوسط و سریع آمده است.
  خوانندۀ كند:

اگر / مقداري / خون / از / یک / انسان / بگیریم / و درون 
/ لیواني / بریزیم / و آن را / در یخچال / نگهداري / کنیم 
/ تا منعقد / نشود / پس از / مدتي / خواهیم / دید / که 
خون / رسوب / مي کند / و به / دو بخش / مشخص / یعني 

/ پالسم ها / و گلبول ها / تقسیم / مي شود.
  خوانندۀ معمولي و متوسط:

 / درون  و  بگیریم   / انسان  یک  از   / خون  مقداري  اگر 
 / کنیم  نگهداري   / یخچال  در  را  آن  و   / بریزیم  لیواني 
تا منعقد نشود / پس از مدتي / خواهیم دید که / خون 
رسوب مي کند / و به دو بخش مشخص / یعني پالسم ها و 

گلبول ها / تقسیم مي شود.
  خوانندۀ سريع:

لیواني  / و درون  بگیریم  انسان  از یک  اگر مقداري خون 
منعقد  تا   / کنیم  نگهداري  یخچال  در  را  آن  و   / بریزیم 
نشود، پس از مدتي خواهیم دید / که خون رسوب مي کند 

مطالعۀ هدفمند 
چگونه  است؟

وقتي مطلبي را که مي خوانیم
به خوبي براي خود بازگو کنیم
 این عمل خود یك پاداش است

و هرگاه قادر به انجام
این کار نباشیم،  اثري دارد که

با اثر تنبیه براي
پاسخ هاي نادرست

مشابه است
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/ و به دو بخش مشخص، یعني پالسم ها و گلبول ها، تقسیم 
مي شود.

مالحظه مي کنید که خوانندۀ کند 31 بار توقف داشته و 
در هر توقف به هر کلمه نگاه کرده، احیاناً آن را تلفظ کرده 
و سپس به کلمۀ بعدي پرداخته است. در خوانندۀ متوسط، 
تعداد توقف ها به حدود 12 مرتبه کاهش مي یابد؛ زیرا با 
هر بار نگاه کردن، دو یا چند کلمه را در آن واحد مي بیند؛ 
به  با توسعه میدان دید چشم خود،  ولي خوانندۀ سریع، 
شبه جمالت و عبارات توجه کرده و با اجتناب از تلفظ و 
خواندن تک تک کلمات، در هر نگاه چند یا چندین کلمه 
این  توقف هاي  تعداد  لذا  و  مي کند،  جذب  و  مالحظه  را 
خواننده به حدود 6 تا 7 توقف کاهش مي یابد )باید توجه 
کاهش  قابل  نیز  آ ن  از  کمتر   به  توقف ها  این  که  داشت 

است(.
خواندن  و  کلمات  تلفظ  کندخواني،  علل  از  یکي  4ـ 
تک تک آنها، حتي به صورت بي صداست که باید از آ ن 
پرهیز شود. این مشکل از عادات شکل گرفته در دوران 
زمان  از  و  است  آمده  وجود  به  دبستان  در  تحصیلمان 
نتوانسته ایم  بعدها  که  مي شود  ناشي  خواندن  یادگیري 
بر آن فایق آییم، و براي از بین بردن آن نیز تمرین الزم 
است. اگر به مدت دو یا سه هفته، روزي نیم ساعت را 
خود  غلط  عادات  به  مسلماً  کنید،  کردن  تمرین  صرف 
راه هاي  از  یکي  آمد.  خواهید  فایق  خواندن  نحوۀ  در 
)تلفظ کلمات  بردن لب خواني  بین  از  براي  پیشنهادي 
این  بي صدا(  صورت  به  حتي  آنها،  تک  تک  خواندن  و 
است که بین لب هایتان، و نه بین دندان ها، چیزي را که 
ناچار  آن  نگهداري  براي  تا  باشد  سنگین  کافي  قدر  به 
خواندن  و  دهید  قرار  باشید،  لب ها  روي  دادن  فشار  به 

را ادامه دهید.

5 ـ در موقع خواندن مطالب تازه، باید به اصل موضوع 
از جمالت  )یکي  گویا  باید جمالت  یعني  داشت؛  توجه 
منظور  گویاي  تنهایي  به  خود  که  را  پاراگراف  هر  در 
آ ن  در  آن  تشریح  پي  در  نویسنده  و  است  هدفي  و 
کلمات  و  مي نامیم(  گویا  جملۀ  است،  بوده  پاراگراف 
براي  که  را  مطالبي  رؤوس  و  داد  تشخیص  را  اساسي 
بیان اصل موضوع به کار رفته است، پیدا کرد. در موقع 
همین  به  باید  نیز  یادگیري  براي  مطالب  بازنویسي 

طریق عمل کرد.
6ـ مراحلي که باید براي بهتر درس خواندن مراعات شود، 

عبارتند از:
یا هر چیز  از کتاب،  الف ـ نظر اجمالي به مقاله: فصلي 
طور  به  بار  یک  هستید،  خواندنش  حال  در  که  را  دیگر 
مطلب  آن  از  کلي  تصویري  و  لُب کالم  تا  بخوانید  کامل 
دستگیرتان شود. یک بار خواندن مطلب سبب مي شود که 
بدانید اصل موضوع دربارۀ چیست؛ همانند نقاشان که قبل 
از شروع نقاشي، ابتدا خطوط اولیه و طرح آن را مي کشند.
ب ـ خواندن براي ثبت صحیح جزئیات با ذهني هوشیار 

و با عالقه: این بار مجدداً مطلب را یک بار دیگر بخوانید و 
به جزئیات آن مطلب دقت بیشتري کنید. در این مرحله 
سعي کنید که آگاهانه سؤال هایي طرح کنید و براي آنها 

پاسخ هاي قانع کننده اي ارائه دهید.
پ ـ در پایان هر پاراگراف، سر خود را به عقب تکیه دهید 
تا مطمئن شوید که مفاهیم ضروري را مي توانید با کلمات 
خودتان از حافظه خود فرا بخوانید )فکر خوبي است اگر 
براي  مطالب  تمام  دادن  توضیح  در حال  که  کنید  تصور 

دوستان خود هستید(.
کتاب  دیگر  بار  یک  خود،  نزد  تکرار  از  پس  مرور:  ت ـ 
کاماًل  را  دروس  تمام  که  شوید  مطمئن  تا  بخوانید  را 
»ملکۀ«  خوانده اید  که  آنچه  باید  ضمن  در  فهمیده اید؛ 
که  دهید  انجام  نحوي  به  را  کار  این  و  شود،  ذهنتان 
)یا هر کلید رمز، عبارت،  از مطلب  یادآوري یک قسمت 
اسم، نظریه و ...(، سبب شود که همۀ مطالب اساسي کتاب 

به ذهنتان بیاید.
ثـ  بعد از خواندن مطلب، بررسي کردن فوري آن مطلب، 
ضروري است. روز بعد بررسي کنید تا مطمئن شوید که 
انجام وظیفه مي کنند و سریع و  به خوبي  کلیدهاي رمز 

صحیح تمام مطالب را به یادتان مي آورند.
7 ـ هیچ گاه با دوست یا دوستانتان در یک زمان و با هم 
مطالعه نکنید؛ زیرا انجام این کار، سبب به هدر رفتن وقت 
مطالعه  براي  را  مطلبي  مي توانید  البته  شد؛  خواهد  شما 
مشخص کنید و پس از مطالعه، دربارۀ درس خوانده شده 

از یکدیگر سؤال کنید.
8 ـ مي توانید مطلب مطالعه شده را براي دوستتان یا هر 
کسي که مایل به یادگیري آ ن است، شرح دهید؛ در این 
صورت، تسلط شما باال مي رود؛ زیرا هنگامي قادر خواهید 
بود مطلبي را توضیح دهید که آن را به طور کامل فهمیده 

باشید.
پرسش  یک  براي  پاسخي  و جوي  در جست  اگر  9 ـ  
سرعت  به  و  سطحي  طور  به  را  آن  هستید،  خاص 
بخوانید؛ اما مواد و مطالب فني و تخصصي را با دقت و 

بخوانید. بیشتر  تفکر 
10 ـ یادگیري با فاصله، در مقایسه با یادگیري متراکم، 
داراي تأثیر بیشتري است. در هنگام خواندن، زمان هاي 
مطالعه را به بخش هاي 30 یا 40 دقیقه اي تقسیم کنید 
استراحت،  باشید.  داشته  کوتاهي  استراحت  آنها  بین  و 
مي شود،  بدن  اعضاي  خستگي  رفع  باعث  اینکه  ضمن 
پیش  لحظاتي  که  اطالعاتي  مي شود  موجب  همچنین 
پیوند  قبلي  شده  خوانده  مطالب  با  شده اند،  مطالعه 
شوید،  بلند  استراحت  هنگام  در  نمایند.  برقرار  را  الزم 
انجام کارهاي دیگري غیر  به   پنج دقیقه  سپس حدود 
از کارهاي فکري مشغول شوید، پنجره اتاق را باز کنید 

و چند بار نفس عمیق بکشید.
11 ـ اگر چشمان شما در هنگام خواندن، به خصوص در 
مي توانید  مي کنند،  احساس خستگي  تندخواني،  هنگام 
از این روش، که عبارت است از تمرکز میدان دید روي 
نگاه  این حالت  کنید.  استفاده  دور،  فاصلۀ  در  یک شي 
بدون  سپس  و  دهید  انجام  ثانیه  سه  تا  دو  را  کردن 
نگاه  اتاق  داخل  شي  نزدیک ترین  به  سر،  دادن  حرکت 

یکي از علل کندخواني، تلفظ کلمات و 
خواندن تك تك آنها، حتي به صورت 
بي صداست که باید از آ ن پرهیز شود. 

این مشکل از عادات شکل گرفته در دوران 
تحصیلمان در دبستان به وجود آمده است 
و از زمان یادگیري خواندن ناشي مي شود 
که بعدها نتوانسته ایم بر آن فایق آییم، و 
براي از بین بردن آن نیز تمرین الزم است
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15هفته نامه خبری و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور

هدف

داشته  تمرکز  آن شي  ثانیه هم روي  تا سه  دو  و  کنید 
این  در  دهید.  انجام  بار  پنج  را  قبل  تمرین  باشید. 
اطراف چشم شما حرکت مي کنند  ماهیچه هاي  تمرین، 
خستگي  و  می نمایند  حفظ  خوبي  به  را  خود  حالت  و 
کساني  براي  تمرینات، خصوصاً  این  مي رود.  بین  از  آن 
کار  برق  نور  زیر  یا  دارند  طوالني  چشمي  کارهاي  که 

است. مفید  مي کنند، 
12ـ نوع دیگري از تکرار و تمرین، که به یادگیري و درک 
شما در هنگام خواندن کمک مي کند، یادداشت برداشتن 
مطالب  زیر  یا خط کشیدن  اساسی  و جمالت  عبارات  از 
سلسله  یک  در  است.  درس   یک  کلیدي  نکات  و  مهم 
یادآوري  میزان  که  رسیده اند  نتیجه  این  به  تحقیقات، 
شاگرداني که از آنها خواسته شده بود در حین خواندن، 
قابل  طور  به  بکشند،  را خط  متن  یک  مهم  زیر جمالت 
مالحظه اي، از یادآوري شاگرداني که فقط متن را خوانده 
بودند، بیشتر است. این نکته نیز باید ذکر شود که کودکان 
کمتر از 12 سال، به خوبي قادر به تشخیص اطالعات مهم 
در یک متن نیستند و باید به آنها کمک شده و آموزش 

الزم در این زمینه داده شود.
13 ـ یکي از عوامل عمده اي که باعث جلوگیري از درک 
کردن  حفظ  مانع  و  خواندن  هنگام  در  متن  یک  سریع 
آن مطلب مي شود، »تداخل آموخته هاي قبلي و بعدي« 
با  شده،  آموخته  جدید  مطالب  حالت،  این  در  که  است 
مطالب قبلي در هم مي آمیزند. براي جلوگیري از بروز این 
حالت، بهترین راه »مطالعۀ تک موضوعي« است؛ یعني در 
مدتي که یک مطلب را مي خوانید، از خواندن مطالب دیگر 
جداً خودداري کنید و تنها ذهن خود را روي همان یک 
مطلب متمرکز کنید، و پس از یک دوره استراحت کوتاه، 
موضوع مطالعه خود را تغییر دهید. انجام این کار، باعث 
عدم تداخل دانسته ها و آموخته هاي جدید شما با یکدیگر 

مي شود.
براي شما کاري  و مطالعه،  کاِر خواندن  اینکه  براي  14ـ 
کسالت آور، طوالني و خسته کننده نباشد، موارد زیر را در 

نظر داشته باشید:
الف ـ مطالعه را با خوشحالي و رضایت شروع کنید. اگر 
مطالعه را با بي میلي انجام دهید، در تمام مدت مطالعه، با 

تمایالت منفي به خود آسیب مي رسانید.
ب ـ هر چه زودتر مطالعه را شروع کنید.

پ ـ مطالب را به چند بخش مجزا تقسیم کنید تا یکباره 
با حجم فراوان آن روبرو نشوید.

حال  به  تا  که  را  آ نچه  و  دهید  دلگرمي  خود  به  ـ  ت 
خوانده اید، در نظر آورید و به خود بگویید که تاکنون این 

وضعیت، چندان هم سخت نبوده است.
15 ـ دانش آموز یا دانشجویي که کل مطالب را یکجا در 
نظر نمي گیرد و از آن براي خود تصویر ذهني نمي سازد، 
رو مي کند.  به هر طرف  که  است  فرد سرگرداني  شبیه 
تمرکز  نمي تواند  خود،  باطني  میل  خالف  بر  فرد،  این 
داشته باشد؛ بلکه ابروها را درهم مي کشد، عزم را جزم 
مي کند، دوباره به صفحه کتاب خیره مي شود و تصمیم 
مي گیرد که به چیزهاي دیگر فکر نکند. او نمي داند که 
در یک متن علمي، هرگز نمي توان چنین کاري را انجام 

درس  شیوه  این  به  هرگز  که  است  این  ما  توصیه  داد. 
فصل  آن  اول  از صفحه  را  فصل  یک  مطالعه  و  نخوانید 
شروع نکنید و صفحات را پشت سر هم نخوانید. ضمناً 
مطلبي  چه  به  راجع  فصل  آن  در  که  کنید  دقت  ابتدا 
صحبت شده است. براي اینکه بدانید که در یک فصل، 
راجع به چه مطلبي صحبت شده است، اول خالصه آن 
فصل  آن  اگر  بخوانید.  باشد(  داشته  اگر  )البته  را  فصل 
ابتدا فهرست مطالب آن  خالصه نداشت، بهتر است که 
نگاه  را  آن  عنوان هاي درشت  بعد  و  بگذرانید  نظر  از  را 
و  بخوانید  آنجا  و  اینجا  از  را   مطالب  از  بعضي  و  کنید 
آن گاه خالصه اي از آن فصل را براي خود تهیه کنید. در 
که  را  آنچه  که  باشد  این  باید  تهیه خالصه، هدف شما 
در آن فصل اساس کار است، کشف کنید و معناي کلي 
زیاد،  احتمال  به  کار،  این  انجام  آورید.  به دست  را  آن 
مربوط  حافظه  آن،  طي  که  )پدیده اي  تداخل  وقوع  از 
مي شود(  تضعیف  دیگر  فعالیت  اثر  در  فعالیت،  یک  به 
اینکه  جاي  به  روش،  این  در  کرد.  خواهد  جلوگیري 
اجزاء را جزء به جزء یاد بگیرید و پشت سر هم بخوانید 
و در دست اندازهاي تداخل دست و پا بزنید، کل مطالب 
مي کنید،  اینجا حفظ  در  آنچه  بگیرید.  نظر  در  یکجا  را 

کل مطلب است، نه اجزاء مختلف آن.

16 ـ اگر عادت کرده اید که هنگام خواندن یک مطلب، در 
بدانید که شما،  باید  مورد آن مطلب سؤال مطرح کنید، 
نسبت به خواننده اي که این خصوصیت را ندارد، خوانندۀ 
بهتري هستید؛ البته طرح سؤال به تنهایي کافي نیست؛ 
بلکه باید تالش کنید که به سؤاالت مطرح شده هم پاسخ 
صحیحی بدهید. گرچه مي توانید این پرسش ها را در ذهن 
خود به شکل تئوري پاسخ دهید، ولي اگر این سؤال ها و 
جواب ها را یادداشت کنید، مطالعه شما کارآمدتر خواهد 
بود و انجام این کار، نشانه هوشیاري شما در هنگام مطالعه 

است.
مطالعه،  هنگام  در  پرتي  حواس  بر  غلبه  براي  ـ   17
اغلب  پرتي  حواس  شناخت.  را  پرتي  حواس  منشأ   باید 
حواس  کرد:  تقسیم  دسته  دو  به  مي توان  را  خوانندگان 

پرتي دروني و حواس پرتي بیروني.
حواس پرتي دروني، عبارت از افکار و اندیشه هایي است 
این  مي کند.  ایجاد  مزاحمت  مطالعه  مقاصد  براي  که 
مورد  در  نگراني  چون  مواردي  شامل  مزاحمت ها  نوع 
یا  اقتصادي  اجتماعي،  تحصیلي،  شخصي،  مشکالت 
پرتي  حواس  عوامل  با  مقابله  راه  اولین  هستند.  شغلي 
دروني، این است که هنگام مطالعه، یک تکه کاغذ را در 
دسترس خود قرار دهید و هرگاه مشکل یا مطلبي ذهن 
شما را اشغال کرد، فوري آن مشکل را یادداشت کنید و 
زماني را هم که تصمیم دارید در آن زمان به آن مشکل 
شما  خیال  کار،  این  انجام  نمایید.  قید  کنید،  رسیدگي 
بابت مشکلي که ذهنتان را اشغال مي کند، راحت  از  را 

خواهد کرد.
دروني  پرتي  حواس  از  آسان تر  را  بیروني  پرتي  حواس 
مي شود برطرف کرد. این گونه حواس پرتي، عبارت است 
از: سر و صداهایي که در محیط مطالعه به گوش مي رسند، 
نور کم، سردي یا گرمي محل مطالعه و ... که هر کدام راه 

حل مخصوص به خود را مي طلبد.

یکي از عوامل عمده اي که باعث جلوگیري 
از درك سریع یك متن در هنگام خواندن 

و مانع حفظ کردن آن مطلب مي شود، 
»تداخل آموخته هاي قبلي و بعدي« است 

که در این حالت، مطالب جدید آموخته 
شده، با مطالب قبلي در هم مي آمیزند. 

براي جلوگیري از بروز این حالت، بهترین 
راه »مطالعة تك موضوعي« است



  دوشـنبـه 7 شـهریـور 1401    سال بیست و هفتم ، شماره 22   

معاون امور آزمون های سازمان سنجش آموزش کشور:

مرحله نهايي المپیاد علمي - دانشجويي و آزمون هاي 
كارشناسي ناپیوسته و كارداني فني و حرفه اي برگزار شد

دانشجویان  رفاه  صندوق  رئیس 
صورت  در  گفت:  علوم،  وزارت 
اربعین،  برای  گروهی  طور  به  اعزام 
وام  تومان  میلیون  دانشجو 3  به هر 

پرداخت می شود. 
دکتر مسعود گنجی، گفت: وزارت علوم، 
شدن  برگزار  بهتر  برای  ویژه ای  توجه 
امکانات  و  دارد  حسینی  اربعین  مراسم 
گرفته  نظر  در  مهم  این  برای  ویژه ای 

است.
وزارت  دانشجویان  رفاه  صندوق  رئیس 
علوم، خاطرنشان کرد: این صندوق برای 

در  شرکت  خواستار  که  دانشجویانی 
هستند،  عراق  کشور  در  اربعین  مراسم 
برای  گروهی  طور  به  اعزام  صورت  در 

تومان  میلیون  دانشجو 3  به هر  اربعین، 
وام اختصاص خواهد داد که پس از انجام 
دانشجویان  اختیار  در  معنوی،  سفر  این 

واجد شرایط قرار خواهد گرفت.
به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت 
علوم، وی درباره نحوه پرداخت وام ویژه 
از  پس  دانشجویان،  این  گفت:  اربعین، 
خود،  وام  دریافت  برای  می توانند  اعزام، 
دانشجویان  رفاه  صندوق  سامانه  در 
وزارت علوم ثبت نام نمایند و مدارک الزم 
را بارگذاری کنند تا روند بررسی مدارک 

این عزیزان صورت گیرد.

اختصاص وام ویژه اربعین به دانشجویان
رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم اعالم کرد

در نشست رئیس سازمان سنجش 
با کارکنان این سازمان، تأکید شد

ادامه از صفحه اول 
و  تحقیقـات  علـوم،  وزیـر  معـاون 
فعالیت هـای  از  تقدیـر  بـا  فنـاوری، 
در  سـنجش  سـازمان  کارکنـان  
سراسـری،  آزمون هـای  برگـزاری 
نیمـه  دکتـری  و  کارشناسی ارشـد 
1401 و اقدامـات تحولـی  متمرکـز 
افزایـش  نظیـر  سـازمان،  ایـن 
و  دفترچه هـا  تعـداد  برابـری  سـه 
بـه  کارگیـری  نیـز  و  پاسـخنامه ها  
ابــــزارهای سیگنـــال یاب بـــرای 
افـزود:  آزمون هـا،  امنیـت  ارتقـاء 
خوشـبختانه بـا تمهیـدات اندیشـیده 
شـده در سـال جـاری، هیـچ فردی 
قبـل از اعـالم نتایـج اولیـه آزمـون 
بـه  سـطحی  هیـچ  در  سراسـری، 
نداشـت،  دسترسـی  نتایـج  ایـن 
زمـان  در  نتایـج،  بـه  دسترسـی  و 
داوطلبـان  همـه  بـرای  مشـخص 
هم زمـان  طـور  بـه  مسـؤوالن،  و 
در  اقـدام  ایـن  کـه  شـد  فراهـم 
بـه  داوطلبـان  اعتمـاد  افزایـش 
از  جلوگیـری  و  سـنجش  سـازمان 
کنکـوری  مؤسسـات  سوءاسـتفاده 

بـود. مؤثـر 
آمـوزش  سـنجش  سـازمان  رئیـس 
ضـرورت  بـر  تأکیـد  بـا  کشـور، 
و  برنامه هـا  در  نـوآوری  و  پویایـی 
اقدامـات اجرایـی، از همـه کارکنـان 
و مدیـران ایـن سـازمان خواسـت تـا 
برگـزاری  در  مضاعـف  تـالش  بـرای 
آزمـون سراسـری 1402 در دو نوبت 

شـوند. آمـاده  مختلـف، 
سیاسـت های  بـه  اشـاره  بـا  وی، 
حفـظ  بـرای  سـنجش  سـازمان 
کـرد:  تأکیـد  داوطلبـان،  حقـوق 
سـنجش، پذیـرش و تأییـد صالحیت 
اسـاس  بـر  آزمون هـا،  متقاضیـان 
می شـود  انجـام  مقـررات  و  قوانیـن 
سـتاره دار  دانشـجوی  واژه  طـرح  و 
در برخـی از رسـانه ها، کـذب محـض 

اسـت.

ضرورت تالش مضاعف
نوآوري و پويايي 

در برگزاري آزمون 
سراسري سال 1402 سـازمان  آزمون هـای  امـور  معـاون 

گفـت:  کشـور،  آمـوزش  سـنجش 
مرحلـه نهایـی بیسـت و هفتمیـن 
المپیاد علمی - دانشـجویی کشـور، 
آزمـون کاردانـی ویژه دانشـگاه فنی 
و حرفه ای و مؤسسـات آموزش عالی 
غیرانتفاعـی و آزمـون کاردانـی بـه 
کارشناسی ناپیوسته سـال 1401، روز 
جمعـه 4 شـهریور مـاه برگزار شـد.

به گزارش روابط عمومی سازمان سنجش، 
محل  از  بازدید  در  مروتی،  حسن  دکتر 
المپیاد  هفتمین  و  بیست  نهایی  آزمون 
پردیس  در  کشور  دانشجویی   - علمی 
گفت:  عباسپور،  شهید  مهندسی  و  فنی 
نفر زن و 915  نفر، شامل: 671   15۸6
نفر مرد، به مرحله نهایی این المپیاد راه 
یافتند که 1260 نفر از آنها عالقه مندی 
نهایی  مرحله  در  شرکت  برای  را  خود 
المپیاد اعالم کردند و آزمون نهایی آنها 

در 23 رشته برگزار شد.
دانشگاه های  در  آزمون  این  افزود:  وی 
کشور،  دهگانه  مناطق  مراکز  در  واقع 
شهید  مهندسی  و  فنی  پردیس  شامل: 
عباسپور دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه 
مازندران - بابلسر، دانشگاه تبریز، دانشگاه 
رازی  دانشگاه  همدان،   - سینا  بوعلی 
دانشگاه  اصفهان،  دانشگاه  کرمانشاه،   -
کرمان،  باهنر  شهید  دانشگاه  شیراز، 

دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه شهید 
چمران اهواز برگزار شد.

دکتر مروتی، در مورد برخی از امتیازات 
دانشجویی   - علمی  المپیاد  برگزیدگان 
رشته های  اول  نفر   15 گفت:  کشور، 
با  المپیاد،  این  گانه  سه  و  بیست 
شورای  مصوبه  تسهیالت  از  استفاده 
وزارت  درخشان  استعدادهای  هدایت 
مقطع  در  آزمون،  بدون  می توانند  علوم، 
المپیادی  رشته های  در  کارشناسی ارشد 
وارد دانشگاه شوند، و بر اساس آیین نامه 
استعدادهای درخشان  آزمون  با  پذیرش 
المپیادهای  اول  نفر   15 علوم،  وزارت 
آزمون  در  شرکت  با  دانشجویی، 
کارشناسی ارشد و کسب 90 درصد نمره 
آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد 
سایر  در  تقاضا  مورد  محل  رشته  کد 

رشته ها وارد دانشگاه می شوند.

سازمان سنجش  آزمون های  امور  معاون 
برگزاری  از  همچنین  کشور،  آموزش 
و  فنی  دانشگاه  ویژه  کاردانی  آزمون 
عالی  آموزش  مؤسسات  و  حرفه ای 
غیرانتفاعی سال 1401، خبر داد و گفت: 
62 هزار و 449 داوطلب در این آزمون 
شرکت کرده اند که از این تعداد، 36 هزار 
و 9۸3 داوطلب مرد و 25 هزار و 466 
در  نیز  آزمون  این  و  بودند  زن  داوطلب 
در امتحانی  حوزه   ۸3 و  شهرستان   75

5 رشته برگزار شد.
دکتر مروتی، در پایان، افزود: آزمون کاردانی 
به کارشناسی ناپیوسته سال 1401 نیز با 
برگزار  داوطلب   153 و  هزار   11 شرکت 
این تعداد 6554 داوطلب مرد  از  شد که 
و 4599 داوطلب زن بودند و آزمون آنها 
در 75 شهرستان و 77 حوزه امتحانی و در

6 رشته برگزار شد.


